A/HRC/48/CRP.2
၂၁ စက္တင္ဘာလ ၂၀၂၁ ခုုႏွစ္
အဂၤလပ
ိ ္ဘာသာ စကားျဖင့္သာ

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေကာင္စီ
၄၈ ႀကိမေ
္ ျမာက္ အစည္းအေဝး
၁၃ စက္တင္ဘာလ - ၁ ေအာက္တဘ
ို ာလ၊ ၂၀၂၁ ခုုႏွစ္
အစီအစဥ္ အမွတ္ - ၄
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေကာင္စ၏
ီ အထူးဂ႐ုျပဳမႈ လိအ
ု ပ္ေနေသာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အေျခအေနမ ား

၂၀၂၁ ခုုႏွစ၊္ ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ျမန္မာုႏိုင္င၏
ံ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ဆိင
ု ္ရာ အေျခအေနမ ားုႏွင့္ စပ္လ ဥ္း၍ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ဆိင
ု ္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး၏ အစီရင္ခံစာ အတြက္ ပံပ
့ းို
အခ က္အလက္မ ား*
ပံပ
့ းို အခ က္အလက္ေပးေသာ စာတမ္း

* A/HRC/48/67.
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၁။

အဖြင့မ
္ တ
ိ ဆ
္ က္
၁။

ဤပံ့ပိုးစာတမ္းသည္

၄၆

ႀကိမေ
္ ျမာက္

ကုလသမဂၢ

လူ႔အခြင္အ
့ ေရး

ေကာင္စီ

အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ က္ (46/21) အရ ၄၈ ႀကိမေ
္ ျမာက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင္အ
့ ေရး
ေကာင္စီ

အစည္းအေဝးတြင္

အေထာက္အပံ့

ျဖစ္ေစရန္

ထိုအစီရင္ခံစာသည္

တင္သင
ြ ္းရသည့္
အလိ႔င
ု ွာ

အစီရင္ခံစာ

(A/HRC/48/67)

ျပင္ဆင္ေရးသားထားေသာ

အေၾကာင္းအရာ

ေခါင္းစဥ္မ ား

အလိုက္

စာတမ္း

အတြက္

ျဖစ္ပါသည္။

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ က္ုႏွင့္

သံုးသပ္ခ က္မ ား အပါအဝင္ ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္၊ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီးခ ိန္မွ ျမန္မာုႏိုင္ငံ
အတြင္း

ျဖစ္ပ က္မႈမ ားုႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ခ ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ားအား

ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၂။

ဤစာတမ္းသည္

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္

ပါဝင္ေသာ

အေ၀ၾကာင္းအရာမ ားအား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ က္မ ားျဖင့္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(က) အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္
အစီရင္ခစ
ံ ာအတြက္

ျမန္မာျပည္သမ
ူ ား

အင္တာဗ း

ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနရမႈမ ားအား

ေျဖၾကားခေ
့ သာ

ျမန္မာုႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ

ေဖာ္ျပရန္

ျပည္သမ
ူ ား၏

စကားစုမ ားအား ေရြးခ ယ္ေဖာ္ျပထားျခင္း။
(ခ)

၂၀၂၁ ခုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၁ ခုုႏွစ္၊ ဇြနလ
္ ကုန္ အထိ အဓိက

ျဖစ္ရပ္မ ားအား အခ ိနက
္ ာလအားျဖင့္ အစီအစဥ္အလိုက္ ေဖာ္ျပျခင္း။
(ဂ)

လမ္းေပၚထြက္ ဆုႏၵျပျခင္းုႏွင့္ လူမက
ႈ ြနရ
္ က္မွ ဆုႏၵေဖာ္ထတ
ု ္ျခင္း စသည့္ အာဏာသိမ္းမႈ

ဆန္႔က င္ေရး

ၿငိမ္းခ မ္းစြာ

လံုျခံဳေရးတပ္ဖ႕ဝင္
ြ မ ား၏
ေသေစေလာက္ေသာ
ဆုႏၵျပၿဖိဳခြင္းသည့္

ဆုႏၵျပသည့္

ပံုစံ

အဆင့္ဆင့္

တန္ျပန္ၿဖိဳခြင္းမႈမ ားအား

အင္အားသံုး
အျဖစ္အပ က္

ၿဖိဳခြင္းမႈ
၄

ေျပာင္းလလာမႈုႏွင့္

အေသးစိတ္အား

တိုးလာသည့္

ခုအား

ေျမပံုမ ားျဖင့္

ျမန္မာ

ေဖာ္ျပျခင္း။

အေျခအေနအား

ျပသရန္

အေသးစိတ္

ရွင္းလင္း

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိအ
ု ျဖစ္အပ က္မ ားမွာ (၁) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုငး္ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ ၿဖိဳခြင္းမႈ၊ (၂) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ပင
ို ္း၊ လိႈငသ
္ ာယာၿမိဳ႕နယ္
အတြင္း မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ၿဖိဳခြင္းမႈ၊ (၃) ုႏိုင္ငံအဝွမ္း မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔၊ တပ္မေတာ္ေန႔
ၿဖိဳခြင္းမႈုႏွင့္ (၄) ပခူးၿမိဳ႕အတြင္း ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔ ၿဖိဳခြင္းမႈတ႔ို ျဖစ္ၾကပါသည္။
(ဃ) ျမန္မာုႏိုင္ငတ
ံ ြင္

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္

ုႏိုင္င၏
ံ

အေရွ႕ေတာင္ပင
ို ္း

ေဒသ၌

ကရင္အမ ိဳးသား လြတေ
္ ျမာက္ေရး တပ္ုႏွင့္ တပ္မေတာ္ အၾကား တိက
ု ပ
္ ြမ ား သိသသ
ိ ာသာ
ျပန္လည္

ျဖစ္ပြားလာရာ

ေလေၾကာင္းတိက
ု ္ခက
ို ္မႈ

အရပ္သား

ရွခ
ိ သ
့ ည့္

တည္ရရ
ွိ ာ

မွတ္တမ္းုႏွင့္

ေနရာမ ားအား

ထိုသို႔

တပ္မေတာ္မွ

ေလေၾကာင္းတိုကခ
္ ိုကမ
္ ႈေၾကာင့္

စာသင္ေက ာင္း တစ္ေက ာင္း ထိခက
ို ္ပ က္စီးမႈအား ၿဂိဳလ္တဓ
ု ာတ္ပုျံ ဖင့္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပျခင္း။
အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ဥပေဒုႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ

လူသားခ င္း

စာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒတိ႔အ
ု ား ခ ိဳးေဖာက္မႈ အေပၚ ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ၌ ပံပ
့ ိုးေပးုႏိုင္ရန္
အလိ႔င
ု ွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡုႏွင့္ လက္နက္ကင
ို ္ ခုခေ
ံ တာ္လွနသ
္ ည့္ တည္ေနရာျပ ျမန္မာုႏိုင္ငံ
ေျမပံုအား ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎သည္ ျမန္မာုႏိုင္ငံအဝွမ္း ျပည္သ႔ဘ
ူ ဝ မလံုျခံဳမႈုႏွင့္ လက္နက္ကင
ို ္
အၾကမ္းဖက္မႈမ ား မ ားျပားလာျခင္းကို ျပသေနပါသည္။
၃။

ဤစာတမ္းတြင္ ျမန္မာုႏိုင္ငံ၏ မတူကြျပားေသာ ေဒသမ ား၌ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ား၏

အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းသည့္ ပံုစံမ ားုႏွင့္ ထိုသ႔ို ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ဥပေဒုႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ

လူသားခ င္း

စာနာေထာက္ထားမႈ

ဥပေဒတိ႔အ
ု ား

ခ ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ားေၾကာင့္ အရပ္သား လူထု အေပၚ သက္ေရာက္မမ
ႈ ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း
အားျဖင့္ အစီရင္ခစ
ံ ာပါ အေၾကာင္းအရာမ ားအား ပိုမန
ို ားလည္ေစရန္ ပံပ
့ ိုးေပးပါသည္။ ယခုက့သို႔
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အေသးစိတ္ အခ က္အလက္မ ားအား တင္ျပျခင္းျဖင့္ ကုလသမဂၢ အဖြ႕ဝင္ ုႏိုင္ငမ
ံ ားသည္ ျမန္မာ့
လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အၾကပ္အတည္းအား အေရးယူ ေဆာင္ရြကုႏ
္ ိုင္ေရး ဆန္းစစ္ေလ့လာုႏိုင္ရန္ုႏွင့္
ျမန္မာျပည္သလ
ူ ူထုအား အားေပး ေထာက္ခုႏ
ံ ိုင္ေစရန္ ဤစာတမ္းက အရင္းအျမစ္ တစ္ခအ
ု ျဖစ္
အက ိဳးျပဳုႏိုင္လမ
ိ ့မ
္ ည္ဟု ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။
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၂။

ျမန္မာုႏိုင္ငမ
ံ ွ ေျပာဆိသ
ု မ
ံ ား

“အေလာင္း သြားေကာက္ေတာ့ ၁၉

“အဖမ္းခံရမွာ စိုးရိမ္ၿပီး ညဆို လူေတြ

ေလာင္း ေလာက္ေတြ႕ခ့တယ္။ စစ္တပ္

အိပ္မရၾကဘူး။ အခုဆိုရင္ စစ္တပ္က လူေတြကို

အနားမွာ အေလာင္းေတြ ရွိဦးမယ္၊

ဖမ္းဆီး၊ ုႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္တာေတြ လုပ္ေနၿပီ။

ဒါေပမယ့္ ကြ န္ေတာ္တို႔ မသြားရဘူး။

ုႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းက ဒါေတြကို သိျမင္ၿပီး

ကြ န္ေတာ္ ၈ ေလာင္း ေကာက္ခ့တယ္။ ၆

ျပည္သူေတြကို ကူညီပါဖို႔ ေမွ ာ္လင့္ပါတယ္။”

ေလာင္းမွာ ေခါင္းက ည္သင့္ရာေတြန႔။”

စစ္ကိုင္းမွ ရြာသားတစ္ဦး

ကခ င္ျပည္နယ္မွ ဘာသာေရး
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး

“တခ ိဳ႕ စစ္သားေတြက စုႏိုက္ပါန႔
ပစ္ၾကလိ႔ု လူေတြ က ည္သင့္ခ့တယ္။
ပထမဆံုး ကြ န္ေတာ့္ အေရွ႕က လူက
က ည္သင့္သြားတယ္။ သူ ကြ န္ေတာ့္
အေပၚ လက လာၿပီး ကြ န္ေတာ့္
အက ်ႌမွာ သူ႔ေသြးေတြ ရႊကုန္တယ္။”

ရွမ္းျပည္နယ္မွ ဆုႏၵျပသူ တစ္ဦး

“လမ္းၾကားထကို တျခား ၇ ေယာက္န႔
ကြ န္ေတာ္တ႔ို ဝင္ေျပးၾကတယ္။

“စစ္တပ္က စားနပ္ရိကၡာ

လမ္းမေပၚမွာ ဆုႏၵျပသူ ၂ ေယာက္

သယ္ပတ
႔ုိ ာေတြ ခြင့္မျပဳဘူး။

ပစ္သတ္ခံရတာ ကြ န္ေတာ္
ေတြ႕မိတယ္။ တစ္ေယာက္က

သူတက
႔ုိ စားနပ္ရိကာၡ

က ည္ဆံ ေခါင္းမွန္ၿပီး ေသတာ။

သယ္လာတာ ေတြ႕ရင္

ကြ န္ေတာ့္ ေဘးက

မီးရိႈ႕တတ္တယ္။

တစ္ေယာက္ကေတာ့ က ည္

လူနာတင္ယာဥ္ကိုေတာင္

ေက ာမွန္ၿပီး ေသတယ္။

သူတို႔ ျပႆနာ ရွာတယ္။

ကြ န္ေတာ္တ႔မ
ို ွာ ဘာလက္နက္မွ

လူေတြက ေတာထကေန

မရွိဘူး။ ၾကံဳရတ့ အျဖစ္အပ က္က

ပုန္းခိုရင္း ရြာထ ဝင္လာၿပီး

မ က္လုးံ ထက မထြကဘ
္ ူး၊

အစားအစာ ယူၿပီး ေတာထ

ျဖစ္ခ့တာေတြကို ေျပာလိ႔လ
ု ည္း

ျပန္သြားရတယ္။ စစ္သားေတြ

မထြကဘ
္ းူ ။ ဒါေပမယ့္ ဘာပျဖစ္ျဖစ္

ရြာထမွာ ပုန္းေနၿပီး

ကြ န္ေတာ္ ဒါေတြကို အၿမ

ရြာသားေတြကို ေတြ႕ရင္

ေျပာျပေနမယ္။ ုႏိုင္ငံတကာက ဒါေတြ

ေသနတ္န႔ ပစ္တယ္။”

သိကသ
ို ိရမယ္။”

ကယားျပည္နယ္မွ ရြာသားတစ္ဥးီ

“ျမန္မာျပည္သူေတြကို
လစ္လ မရႈပါန႔။ သူတို႔
အားေပးပံ့ပိုးမႈေတြ လိုေနပါတယ္။

“ကရင္လူမ ိဳးအေနန႔

အထိေရာက္ဆံုးနည္းန႔

ကြ န္မတို႔ကို လူသား အျဖစ္

တတ္ုႏင
ုိ တ
္ ့ဘက္က သူတက
႔ုိ ုိ

အသိအမွတ္ျပဳ ခံခ င္ပါတယ္။”

ေက းဇူးျပဳၿပီး ကူညီေပးၾကပါ။”

ကရင္ျပည္နယ္မွ IDP တစ္ဦး

CDM ဆရာမတစ္ဦး

“ေက ာင္းသားေတြက စစ္တပ္ကို
ဆုႏၵျပဆန္႔က င္ၾကတာေၾကာင့္ တပ္ကလည္း

“သူတို႔ အိမ္ထ ဝင္လာၿပီး သူ႔ကို ရွာၾကတယ္။

သူတ႔က
ို ို ႐ိုက္ုႏွက္ၿပီး ထရပ္ကားေပၚ

ေဘးအိမ္ေတြကိုလည္း ရွာၾကတယ္။ ‘ငါတို႔
မင္းကို ရွာမေတြ႕ရင္ မင္းမိန္းမန႔ မိသားစုကို

“အခုလက္ရွိ အခ ိန္မွာ အရမ္း

ဓားစာခံ ဖမ္းသြားမယ္’လိလ
႔ု ည္း သူတ႔ုိ

ခက္ခေနလို႔ ကုလသမဂၢရ႕

ေအာ္ေနတယ္။”

ပံ့ပိုးမႈကို ရခ င္ပါတယ္။”

အဖမ္းခံရသူ တစ္ဦး၏ ေဆြမ ိဳး

အသတ္ခံရေသာ
ကေလးတစ္ဥးီ ၏ မိသားစုဝင္

တင္သာြ းၾကတယ္။ သူတ႔က
ို ို အက ဥ္းေထာင္ထ
ဖမ္းေခၚသြားတယ္လ႔ို ကြ န္ေတာ္ ထင္တယ္။
ဒါေပမယ့္ သူတ႔ို မိသားစုဝင္ေတြက
ဒါေတြ မသိၾကေသးဘူး။ ကြ န္ေတာ္ သူတ႔ို
အတြက္ စိးု ရိမ္မိတယ္။”

မြန္ျပည္နယ္မွ ဆုႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဥးီ

မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ က္ - ေျမပံုတင
ြ ္ သံုးစြေဖာ္ျပထားသည့္ နယ္နိမိတ္၊ အမည္နာမမ ားုႏွင့္ တည္ေနရာမ ားအား
ကုလသမဂၢမွ တရားဝင္ အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း မဟုတ္ေပ။
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၃။

အဓိက အျဖစ္အပ က္မ ားအား အခ ိနက
္ ာလအလိက
ု ္ ေဖာ္ျပျခင္း

၁ ေဖဖဝါရီ - ျမန္မာ့ (“တပ္မေတာ္”) ကာကြယ္ေရး

nts
ဦးစီးခ ဳပ္သည္ အရပ္သား အစိုးရအား ဖယ္ရွားကာ
ုႏိုင္ငံ့

ေခါင္းေဆာင္မ ား၊

Alskdfjlskdjlksjdf
လႊတ္ေတာ္

F ထိနး္ သိမး္ ကာ

ရာေပါင္းမ ားစြာေသာ

ကိုယ္စားလွယ္မ ားအား

ဖမ္းဆီး

ုႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ ဳပ္ေရး အာဏာ၊

ဥပေဒျပဳ အာဏာုႏွင့္ တရား စီရင္မႈ အာဏာ
စသည့္

အာဏာ

အားလံုးကို

မိမိကိုယ္ကို

အပ္ုႏွင္းသည္။

ေဖဖဝါရီလ
၂ ေဖဖဝါရီ - တပ္မေတာ္သည္ ုႏိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ ဳပ္ေရး
ေကာင္စီ (SAC) ကို ဖြ႕စည္းခ့ကာ ဝန္ႀကီးေနရာမ ားအား
ခန္႔အပ္သည္။
အၾကမ္းမဖက္

အာဏာဖီဆန္ေရး

လႈပ္ရွားမႈ

(CDM)

စတင္သည္။

ုႏိုင္ငံအဝွမ္း အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ခ့သည္။
၃ ေဖဖဝါရီ - ပို႔ေဆာင္ေရးုႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေရး

၅ ေဖဖဝါရီ - အမ ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြ႕ခ ဳပ္ (NLD) ပါတီမွ

ဝန္ႀကီးဌာနက Facebook အသံုးျပဳခြင့္ ၃ ရက္

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPH)

ပိတ္ရန္

ၫႊန္ၾကားသည္။

ထိုသို႔

အသံုးျပဳခြင့္

ပိတ္သည့္ ကာလကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ အထိ

ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ ားသည္
အား ဖြ႕စည္းသည္။
(SAC) သည္ (NLD) ခန္႔အပ္ထားေသာ တရားလႊတ္ေတာ္

တိုးျမႇင့္ခ့သည္။

တရားသူႀကီးခ ဳပ္ ၄ ဦးအား တာဝန္မွ ရပ္စကာ တရားသူႀကီးခ ဳပ္
၆ ေဖဖဝါရီ - တုႏိုင္ငံလံုး ၄၈ နာရီၾကာ အင္တာနက္
ျပတ္ေတာက္သည္။
ုႏိုင္ငံအဝွမ္း ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပမႈမ ား စတင္သည္။

၂ ဦးခန္႔အပ္သည္။
၈ ေဖဖဝါရီ - စစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့ အသံုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ
“ုႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးုႏွင့္ ၿငိမ္းခ မ္းသာယာေရး၊
ျပည္သူမ ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးုႏွင့္ တရားဥပေဒ

၉ ေဖဖဝါရီ - ေနျပည္ေတာ္၌ က ည္အစစ္ျဖင့္
ပစ္ခတ္ုႏွိမ္နင္းသည္။ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အမ ိဳးသမီး
လူငယ္ ဆုႏၵျပသူ တစ္ဦး ေသဆံုးသည္။
၁၂

ေဖဖဝါရီ

-

လြတ္ၿငိမ္းခ မ္းသာခြင့္ျဖင့္

၂၉ ႀကိမ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အထူး
က င္းပကာ

အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေၾကညာခ့ကာ အာဏာသိမ္းမႈ
ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပသူမ ားအား သတိေပးခ့သည္။
စစ္တပ္က “ပုဒ္မ ၁၄၄” အား ထုတ္ျပန္ခ့ကာ “တရားမဝင္

အက ဥ္းသား ၂၃,၃၆၉ ဦး လြတ္ေျမာက္လာသည္။

အစည္းအေဝးအား

စိုးမိုးေရးအား ေုႏွာင့္ယွက္ဖ က္ဆီးလွ င္ ဥပေဒအရ

ျမန္မာုႏိုင္ငံ၏

လူ႔အခြင့္အေရး အၾကပ္အတည္းအား ေဆြးေုႏြးၿပီး

စုေဝးျခင္း၊ မိန္႔ခြန္းေျပျခင္း၊ ယာဥ္ သို႔မဟုတ္ လူအားျဖင့္ ဆုႏၵျပ
လွညလ
့္ ည္ျခင္း၊ ဆုႏၵျပျခင္း၊ ဖ က္ဆးီ ျခင္းုႏွင့္ အၾကမ္းဖက္
လုပရ
္ ပ္မ ား”အား တားဆီးပိတ္ပင္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး လူ ၅
ဦးထက္ ပို၍ စုေဝးျခင္း မျပဳရန္ုႏွင့္ ည ၈ နာရီမွ နံနက္ ၄ နာရီ
အထိ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကို ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္၊
ဧရာဝတီ၊ မေကြး၊ မုႏၲေလး၊ စကိုင္း၊ တနသၤာရီုႏွင့္ ရန္ကုန္

ကို

တိင
ု း္ ေဒသႀကီးမ ား အျပင္ ကခ င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြနုႏ
္ င
ွ ့္ ရွမး္

(LPPSC) အား ပယ္ဖ က္သည္။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္

၁၄ ေဖဖဝါရီ - ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC) ုႏွင့္ ရာဇဝတ္

အစည္းအေဝး

ဆံုးျဖတ္ခ က္

(S-29/1)

ခ မွတ္သည္။

ျပည္နယ္မ ားတြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

၁၃ ေဖဖဝါရီ - ုႏိုင္ငံသားမ ား၏ Privacy ုႏွင့္
လံုျခံဳေရးအား ကာကြယ္ေပးထားေသာ ဥပေဒ
ေက းရြာအုပ္စု အုပ္ခ ဳပ္ေရး ဥပေဒ (WVTAL)

က င့္ထံုး ဥပေဒ (CPC) တို႔အား ျပင္ဆင္သည္။

မ ားအား ျပင္ဆင္သည္။
၁၅ ေဖဖဝါရီ - ညသန္းေခါင္ယံ အခ ိန္ ၁ နာရီမွ
နံနက္ ၉ နာရီ အထိ ုႏိုင္ငံအဝွမ္း အင္တာနက္
ျဖတ္ေတာက္မႈအား စတင္သည္။
အီလက္ထေရာနစ္

ဥပေဒ

၂၀ ေဖဖဝါရီ - တစ္ုႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စေရး
သေဘာတူ

စာခ ဳပ္

(NCA)

လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထိးု ထားေသာ

တိင
ု း္ ရင္းသား လက္နက္ကင
ုိ ္မ ားက (CDM) လႈပ္ရွားမႈအား
(ETL)

အား

ပံ့ပိုးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ျပင္ဆင္သည္။
၂၁ ေဖဖဝါရီ - အေထြေထြ သပိတ္ စတင္သည္။
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မတ္လ
၈ မတ္ - (SAC) သည္ (DVB), ေခတ္သစ္ မီဒီယာ၊ မဇၥိ မ
မီဒီယာ၊ ျမန္မာေနာင္းုႏွင့္ (7Day) မီဒီယာမ ားအား

၃ မတ္ - ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿဖိဳခြင္းမႈ။

လိင
ု စ
္ င္႐တ
ု ္သမ
ိ း္ ခ့သည္။
၁၁ မတ္ - ကခ င္ျပည္နယ္ အတြင္း တိုက္ပြမ ား
ျပန္လည္ စတင္လာသည္။
၁၄ မတ္ - လိႈင္သာယာ ၿဖိဳခြင္းမႈ
၁၅

မတ္

-

စစ္အုပ္ခ ဳပ္ေရး

ဥပေဒအား

စစ္တပ္၏ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ တစ္ဦးခ င္း ျဖစ္ေစ၊

ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုတြင္ ေၾကညာသည္။

အုပ္စုလိုက္ ျဖစ္ေစ ခုခံကာကြယ္ျခင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈ
မေျမာက္ေၾကာင္း (CRPH) ေၾကညာသည္။

ုႏိုင္ငံအဝွမ္း မိုဘိုင္း အင္တာနက္
ျပတ္ေတာက္သည္။

၁၇ မတ္ - (CRPH) က (SAC) သည္ အၾကမ္းဖက္

၁၈ မတ္ - အမ ားသံုး (Wifi) အင္တာနက္လိုင္းအား

အဖြ႕အစည္း

ျဖတ္ေတာက္လိုက္သည္။

လက္နက္ကိုင္

ျဖစ္ေၾကာင္း

ေၾကညာကၿပီး

အဖြ႕အစည္း

တိုင္းရင္းသား

အားလံုးအား

“မတရား

အသင္း”မွ ပယ္ဖ က္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

၂၂ မတ္ - (SAC) သည္ (CRPH) အား
မတရားအသင္း ဥပေဒ အရ
မတရားအသင္းေၾကညာသည္။

၂၄ မတ္ - (SAC) သည္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူ ၆၂၈ ဦးအား ျပန္လႊတ္ေပးခ့သည္။

၂၇ မတ္ - တပ္မေတာ္ေန႔ ၿဖိဳခြင္းမႈ။ ကရင္ျပည္နယ္
အတြင္း ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ ား စတင္သည္။

၃၁ မတ္ - (CRPH) သည္ ၂၀၀၈ ဖြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား
ဖ က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္
ပဋိညာဥ္အား ထုတ္ျပန္သည္။

ဧၿပီလ

၂ ဧၿပီ - အထိုင္ ႀကိဳးမ့ အင္တာနက္အား
ျဖတ္ေတာက္သည္။

၁၆ ဧၿပီ - (CRPH) သည္ အမ ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး
အစိုးရ (NUG) အား ဖြ႕စည္းၿပီး ယာယီ ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီးမ ား ခန္႔အပ္မႈကို စတင္ ေဆာင္ရြက္သည္။

၉ ဧၿပီ - ပခူး ၿဖိဳခြင္းမႈ။

၁၇ ဧၿပီ - (ဗမာ ုႏွစ္သစ္ကူး) သၾကၤန္ကာလတြင္ အက ဥ္းသား
၂၃,၁၈၄ ဦးအား လႊတ္ေပးသည္။

၂၄ ဧၿပီ - အေရွ႕ေတာင္ အာရွုႏိုင္ငံမ ား အသင္း၊ (ASEAN)
၂၇ ဧၿပီ - ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္

အာဆီယံ ုႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ ား ဂ ာကာတာ၌ ေတြ႕ဆံုခ့ကာ

ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ ား ရွိသည္။

ဘံုသေဘာတူညီခ က္ ၅ ခ က္ ရရွိခ့သည္။

၃၀ ဧၿပီ - ညစဥ္ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္မႈုႏွင့္
မိုဘိုင္း အင္တာနက္ ျပန္ဖြင့္ေပးကာ ခြင့္ျပဳသည့္
(Applications) မ ား အသံုးျပဳုႏိုင္သည္။
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ေမလ
၅ ေမ - (NUG) သည္ ျပည္သူ႔ ကာကြယ္ေရး တပ္
(PDF) အား ဖြ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

၆ ေမ - အထိုင္ ႀကိဳးမ့ အင္တာနက္ သံုးစြမႈအား
ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းုႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာ (Applicatoins) မ ား အတြက္ ျပန္လည္

၈ ေမ - (SAC) သည္ (CRPH)၊ (NUG)၊ (PDF)

ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

ုႏွင့္တကြ ၎တို႔၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြ႕မ ား
အားလံုးကို အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ က္ေရး ဥပေဒ

၁၀ ေမ - ဥပေဒ ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒအား

အရ အၾကမ္းဖက္ အဖြ႕အစည္း အျဖစ္

ျပင္ဆင္ခ့သည္။

ေၾကညာသတ္မွတ္သည္။

၁၃

၁၈ ေမ - (NUG) သည္ ဖက္ဒရယ္ ဖြ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြမႈအေပၚ ႀကီးၾကပ္ရန္
ဖက္ဒရယ္

ဖြ႕စည္းပံု

ေမ

-

(SAC)

သည္

ခ င္းျပည္နယ္၊

မင္းတပ္ၿမိဳ႕၌

စစ္အုပ္ခ ဳပ္ေရး ဥပေဒ ေၾကညာလိုက္သည္။

အေျခခံဥပေဒေရးရာ

၂၀ ေမ - ကယားျပည္နယ္ အတြင္း တိုက္ပြမ ား ဆက္လက္

ေကာ္မရွင္အား ဖြ႕စည္းလိက
ု သ
္ ည္။

စတင္ ျဖစ္ပြားသည္။

ဇြနလ
္
၁ ဇြန္ - (SAC) သည္ စာသင္ေက ာင္းမ ား အားလံုး
ျပန္ဖြင့္သည္။

၄ ဇြန္ - အာဆီယံ (ASEAN) အေထြေထြ အတြင္းေရးမးခ ဳပ္ုႏွင့္
ဘ႐ူုႏင
ုိ း္

၃ ဇြန္ - (NUG) သည္ ႐ိုဟင္ဂ ာုႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ
မူဝါဒေရးရာ ရပ္တည္ခ က္ စာတမ္း တစ္ေစာင္အား
ထုတ္ျပန္သည္။

ုႏိင
ု င
္ ျံ ခားေရး

ကိုယ္စားလွယ္

ပါဝင္သည့္

ဧၿပီလ

၂၄

အာဆီယံ
ရက္ေန႔တြင္

ဘံုသေဘာတူညီခ က္ ၅ ခ က္ုႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျမန္မာုႏိုင္ငံ
အေရး အာဆီယံ၏ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္ေရး အတြက္
တပ္မေတာ္
ေတြ႕ဆံုသည္။

၇ ဇြန္ - (NUG) သည္ တပ္မေတာ္ုႏွင့္ အေပါင္းအပါ

ဝန္ႀကီး

အဖြ႕သည္

ကာကြယ္ေရး

ဦးစီးခ ဳပ္ုႏွင့္

(လက္ရွိအခ ိန္တြင္

ေနျပည္ေတာ္၌

အာဆီယံ

ဥကၠ႒ုႏွင့္

အာဆီယံ အတြင္းေရးမးခ ဳပ္မွာ ဘ႐ူုႏိုင္း ုႏိုင္ငံမွ ျဖစ္သည္။)

အဖြ႕အစည္းမ ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ က္ေရး
ဥပေဒအရ

အၾကမ္းဖက္

အဖြ႕အစည္း

အျဖစ္

ေၾကညာသည္။
၁၈ ဇြန္ - ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၌ ျမန္မာုႏိင
ု င
္ ံ
၃၀ ဇြန္ - (SAC) သည္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း
အက ဥ္းသား ၂,၂၉၆ ဦးအား လႊတ္ေပးလိုက္သည္။

ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ ား အေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ က္
(A/75/L.85/Rev.1) အား ခ မွတ္လိုက္သည္။
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၄။

အာဏာသိမး္ မႈ ဆန္႔က င္ေရး ၿငိမး္ ခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပမႈုႏွင့္ ခုခေ
ံ တာ္လန
ွ ္မအ
ႈ ား ျမန္မာ
လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ား၏ ၿဖိဳခြငး္ မႈ
၄။

ေဖဖဝါရီလ၊

စစ္တပ္

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တင
ြ ္

မ ားစြာေသာ

ျပည္သူလထ
ူ ုသည္

ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပျခင္း၊ ေနအိမုႏ
္ ွင့္ အြနလ
္ ိုင္းမွ ဆုႏၵထုတေ
္ ဖာ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏
သတင္းစကားမ ားသည္ နယ္စည္းမျခား ျပန္႔ုႏွံ႔သြားခသ
့ လို လမ္းမေပၚ၌ ႀကီးမားလွစြာေသာ
လူထုအရြယ္အစားုႏွင့္ ဆုႏၵေဖာ္ထုတ္ရာ၌ တီထင
ြ ္ဆန္းသစ္မႈ ရွိေသာေၾကာင့္ ကမာၻတဝွမ္း
အံ့အားသင့္

အာရံုစိုက္ျခင္း

ခံရသည္။

အေစာပိုင္းကာလမွ

စ၍

ုႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ

အိမ္ေထာင္စမ
ု ားသည္ အစဥ္အလာအရ မေကာင္းဆိုးဝါး ုႏွင္သည့္ အယူအဆေပၚ အေျခခံေသာ
သံပုးံ တီး လႈပရ
္ ွားမႈအား တေျပးညီ ညစဥ္ညတိုင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ခသ
့ ည္။ ထိုသ႔ို သံပုးံ တီး
လႈပရ
္ ွားမႈသည္ လေပါင္းမ ားစြာ ၾကာျမင့္ခက
့ ာ စစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္မ ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္
ဆန္႔က င္သည့္ သေကၤတအျဖစ္ ျပသခ့သည္။
၅။

ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပမႈမ ားသည္ ျမန္မာုႏိုင္ငတ
ံ လႊား လမ္းမထက္တင
ြ ္ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ျဖစ္ေပၚခ့ၿပီး အစိုးရဆန္႔က င္သည့္ ဆုႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ ားကိလ
ု ည္း အုႏုပညာ လက္ရာေျမာက္စြာ
ျပသခ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီအေရး အားေပးေထာက္ခသ
ံ ည့္ ေဆာင္ပုဒမ
္ ား၊ ဆုႏၵျပသူမ ား၏
ဝတ္စားဆင္ယင္မမ
ႈ ားုႏွင့္
ျမန္မာျပည္သမ
ူ ား၏

အာဏာသိမ္းမႈ

တစိတ္တဝမ္းတည္း

ဆန္႔က င္ေရး
ရွိမႈကို

ပံုကားခ ပ္မ ားတိ႔သ
ု ည္

ျပသခ့သည္။

အုႏုပညာဆန္ဆန္

ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပရန္ ဖိတေ
္ ခၚသည့္ ကမ္းပိန္း လႈပ္ရွားမႈမ ားေၾကာင့္ အုႏုပညာေျမာက္ေသာ
ဆုႏၵျပမႈမ ား ထြန္းကားလာသလို ဆုႏၵျပသူမ ား တေျပးညီလက္ခံသည့္ လက္သုးံ ေခ ာင္းေထာင္
ဆုႏၵျပေသာ

အုႏုပညာ လက္ရာမ ားအား ျမင္ေတြ႕လာရၿပီး (လက္သုးံ ေခ ာင္းေထာင္ျခင္း)

“#ThreeFinger”၊ (အုႏုပညာအားျဖင့္ တြန္းလွန္ျခင္း) “FightWithArt” ုႏွင့္ (ျမန္မာျပည္မွာ
ဘာျဖစ္ေနသနည္း) “#WhatsHappeningInMyanmar” စသည့္ Hashtags (#) မ ားျဖင့္
လူမက
ႈ ြနရ
္ က္တြင္

ပိ႔တ
ု င္ၾက၊

ေဝမွ ၾကပါသည္။

(မည္သူမည္ဝါ

မေဖာ္ျပထားသည့္

ထိုအုႏုပညာရွငမ
္ ား၏ ေဖာ္ျပပါ အုႏုပညာလက္ရာ ပံုစံမ ားအား ေအာက္တြင္ ၾကည့္ုႏိုငပ
္ ါသည္။)
ဂီတအုႏုပညာရွင္မ ားလည္း ဆုႏၵေဖာ္ထုတသ
္ ည့္ ေတးသီခ င္းမ ား စပ္ဆိုၾကၿပီး လမ္းမထက္ုႏွင့္
အြန္လင
ို ္းေပၚတြင္ ေတးသ႐ုပ္ေဖာ္မႈမ ား ရွသ
ိ လို အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က င္ရး ကဗ ာမ ားကိုလည္း
စပ္ဆိုဖတ္ၾကားခ့ၾကသည္။ ထိသ
ု ႔ို အုႏုပညာေျမာက္စြာ သ႐ုပ္ျပ ဆုႏၵထုတေ
္ ဖာ္မႈမ ားသည္ ဆုႏၵျပ
လႈပရ
္ ွားမႈအား

အေရာင္အေသြး

စံုလင္ေသာ

ပတ္ဝန္းက င္

တစ္ခုကို

ဖန္တီးခ့ကာ

ဆုႏၵျပပြမ ားအား ကမာၻသိေအာင္ ထုတ္လင
ႊ ့ုႏ
္ ိုငခ
္ ့သည္။
၆။

လူငယ္မ ားသည္လည္း အြနလ
္ ိုင္းတြင္ စိတလ
္ ႈပရ
္ ွားဖြယရ
္ ာ၊ ဟာသေုႏွာသည့္ (Memes)

ဓာတ္ပုုႏ
ံ ွင့္ ဗီဒီယိုမ ားအား အစဥ္တစိက
ု ္ ေဝမွ ၾကကာ ၎တိ႔အ
ု ား လူၾကည့္မ ားသည္။ လူငယ္
မ ိဳးဆက္သစ္မ ားသည္ စစ္တပ္ အာဏာပိင
ု မ
္ ားအား အတိက
ု ္အခံျပဳ ဆန္႔က င္ေဝဖန္မမ
ႈ ားကို
တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္လပ
ု ္ေဆာင္ေနသလို တခါတရံ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနေၾကာင္း အထက္ပါ
အျဖစ္အပ က္မ ားက ၫႊန္ျပေနသည္။
၇။

ဆုႏၵျပရာတြင္

တီထြငဆ
္ န္းသစ္မႈ

ရွိျခင္းသည္

ျမန္မာလူမ ိဳးတိ႔၏
ု

ယဥ္ေက းမႈ

အစဥ္အလာလည္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ “လံုခ ည္/ ထမိန္ သပိတ္” ဟု ေခၚေသာ ဆုႏၵျပမႈတြင္

လံုခ ည္ အမ ိဳးအစားျဖစ္ေသာ ထမိန္ ဟု ေခၚသည့္ အမ ိဳးသမီးမ ား ႐ိုးရာအရ ဝတ္ဆင္သည့္
အဝတ္စမ ားကို ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကက
ြ ္ အဝင္ဝမ ားတြင္ ခ တ
ိ ္ထားၾကသည္။ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ
အမ ိဳးသမီး

အဝတ္အစားေအာက္

ကံမေကာင္းတတ္ဟု
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အယူရသ
ွိ ည္ကို

ျဖတ္သြားေသာ
ထင္ဟပ္သည့္

အမ ိဳးသားမ ားသည္
သပိတမ
္ ိဳး

ဘုန္းနိမ့သ
္ ည္၊

ျဖစ္သည္။

အခ ိဳ႕ေသာ
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ေနရာမ ားတြင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ ထို႐ိုးရာ အယူအဆေၾကာင့္ ထမိနတ
္ န္းမ ား
ေအာက္မွ မျဖတ္သြားလိခ
ု ့ၾကေပ။ အခ ိဳ႕ေသာ ဆုႏၵျပပြမ ားတြင္ (R2P) ဟု ေရးသားထားေသာ
ကဒ္ျပားမ ားကို အခ ိဳ႕က ကိင
ု ေ
္ ဆာင္ထားကာ ၎မွာ “လူမ ိဳးသုဥ္း သုတသ
္ င္မႈ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈ၊
လူမ ိဳးစု

ေပ ာက္ကယ
ြ ္ေစျခင္းုႏွင့္

လူသားျဖစ္တည္မႈကို

ဆန္႔က င္ေသာ

ရာဇဝတ္မႈမ ားမွ

အရပ္သားလူထုအား ကာကြယေ
္ ရး အကူအညီေပးရန္”ုႏွင့္ “ုႏိုင္ငံ အစိုးရ အာဏာပိုငမ
္ ားက
၎တိ႔၏
ု

ျပည္သူလထ
ူ ုကို

ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးရန္

ကာကြယ္ေပးေရး

အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ

ပ က္ကက
ြ ္သည့္

အသိုင္းအဝန္း၌

အေျခအေန၌”

တာဝန္ရသ
ွိ ည္ဟု

အေရးယူ

သတင္းစကား

1

ေပးၾကသည္။
၈။

လုုျံ ခံဳေရး

တပ္ဖ႕ဝင္
ြ
မ ားသည္

ဆုႏၵျပသူမ ားအား

ၿဖိဳခြင္းရန္

ေသေစေလာက္ေသာ

အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းမႈ တိုးျမင့္လာသည္ုႏွင့္ အညီ ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပပြမ ားသည္လည္း သ႐ုပ္ေဖာ္
ေတာင္းဆိုသည့္

ပံုစံထက္

သေကၤတ

သေဘာေဆာင္ေသာ

အေျခအေနသိ႔ု

ဆင့္က

ေျပာင္းလလာသည္။ ဥပမာ တစ္ခုကို ၾကည့္လွ င္ “ေသြးသပိတ္” ဟု ေခၚေသာ ဆုႏၵထုတေ
္ ဖာ္မႈ၌
အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ အမ ားျပည္သူ သြားလာသည့္ ေနရာမ ားတြင္
အနီေရာင္ ေဆးမႈတ္ျခင္းျဖင့္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားေၾကာင့္ အသတ္ခံရေသာ ဆုႏၵျပသူမ ား၏
ေသြးကို သေကၤတအျဖစ္ ကိုယစ
္ ားျပဳခသ
့ လို ၎တိ႔၏
ု ဆန္႔က င္လိုသည့္ စိတဓ
္ ာတ္ကိုလည္း
ျပသခသ
့ ည္။ ဆုႏၵျပသည့္ ေနာက္တစ္နည္းမွာ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ ဆုႏၵျပ ေဆာင္ပုဒက
္ ဒ္မ ားအား
လူကယ
ို ္တင
ို ္

မဟုတ္ဘ

အ႐ုပမ
္ ားအား

ကိင
ု ္ေဆာင္သည့္

နည္း

ျဖစ္သည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပထားသည့္ အျဖစ္အပ က္မ ားအရ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖ႕ဝင္
ြ မ ားအား
တိမ္းေရွာင္ရွားရန္ အလိ႔င
ု ွာ “လွ ပ္တျပတ္နည္း”ျဖင့္ ဆုႏၵျပျခင္းအား မနက္ေစာေစာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ညေနေုႏွာင္းပိင
ု း္ တြင္
လုပရ
္ ပ္မ ားအား

စီစဥ္ျပဳလုပခ
္ ့ၾကသည္။

တံု႔ျပန္ရင္ဆင
ို ္သည့္

အေနျဖင့္

လံုျခံဳေရး

တပ္ဖ႕ဝင္
ြ မ ား၏

ဆုႏၵျပပြမ ားသည္

အၾကမ္းဖက္

ဆန္းသစ္တီထင
ြ ္မႈျဖင့္

ဆုႏၵျပသည့္ ပံုစမ
ံ ွ အသြင္ေျပာင္းသြားခ့ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ုႏိုင္ပါသည္။
၉။

ေအာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပသည့္ အပိင
ု ္းခြမ ား၌ မတ္လုႏွင့္ ဧၿပီလဆန္း အတြင္း ျဖစ္ပ က္ခေ
့ သာ

အျဖစ္အပ က္

၄

ေျမာက္ဥကၠလာပ၊

ခုကို

အေသးစိတ္

လိႈငသ
္ ာယာ၊

ေဖာ္ျပထားပါသည္။
တပ္မေတာ္ေန႔

ထိုအျဖစ္အပ က္

ုႏွင့္

ပခူးတိ႔ု

၄

ခုမာွ

ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုအျဖစ္အပ က္မ ားအရ စစ္တပ္ အာဏာပိင
ု ္မ ားအား ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပသူမ ားကို လံုျခံဳေရး
တပ္ဖြ႕က ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ ဆုႏၵျပသူ ရာေပါင္းမ ားစြာ တရားလက္လတ
ြ ္ အသတ္ခံခ့ရသလို
ထိခက
ို ္ဒဏ္ရာ

ရေစခ့ေသာေၾကာင့္

လံုျခံဳေရး

တပ္ဖ႕ဝင္
ြ မ ားသည္

ေသေစေလာက္ေသာ

နည္းဗ ဟာမ ားျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းခေ
့ ၾကာင္းရွငး္ လင္းစြာ ျပသေနသည္။

1

A/RES/60/1 2005 World Summit Outcome, အပိုဒ္ ၁၃၉ အား ၾကည့္ပါ။
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က။

ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကန
ု ၿ္ မိဳ႕ ေျမာက္ပင
ို း္ (၃ မတ္လ ၂၀၂၁ ခုုႏွစ)္

၁၀။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ပင
ို ္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ မတိုငမ
္ ီ

ေန႔မ ား၌ အာဏာပိင
ု ္မ ားသည္ ုႏိုင္ငအ
ံ ဝွမ္းရွိ အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပမႈမ ားအား ၿဖိဳခြင္းရန္
တပ္အင္အား တိုးခ ႕ ခ ထားသည့္ လကၡဏာမ ား ေတြ႕ခ့ရသည္။ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ
အျဖစ္အပ က္မ ား အရ တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပသူမ ားုႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူမ ားအား
ေဆးကုသေပးေသာ

က န္းမာေရး

လုပ္သားမ ားကို

ေသေစေလာက္ေသာ

အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းခ့သည္ ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္၏ ဗ ဟာ အေျပာင္းအလရွေ
ိ ၾကာင္း ထင္ရွားစြာ
ေတြ႕ုႏိုင္သည္။ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြခန္႔တြင္ အာဏာသိမး္ မႈ ဆန္႔က င္ေသာ
ဆုႏၵျပသူ ရာေပါင္းမ ားစြာသည္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက ာက္ေရတြင္း တံတား အနီးရွိ
မီးပြိဳင့္ လမ္းဆံုုႏွင့္ သုဒၶမာလမ္းေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ စုေဝးေနခ့ၾကသည္။

(ဤအပိုင္း၏

အဆံုးတြင္

လူအမ ားဆံုး

ေျမာက္ဥကၠလာပ

ေျမပံုအား

ၾကည့္ုႏိုင္ပါသည္။)

ဆုႏၵျပပြ၌

စုေဝးခ ိန္ျဖစ္သည့္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တင
ြ ္ ရသားမ ားုႏွင့္ စစ္သားမ ား တင္ေဆာင္လာသည့္
ထရပ္ကား ေျမာက္မ ားစြာ ေရာက္လာကာ တံတားအနီး၌ ေနရာယူလက
ို ္သည္။ လံုျခံဳေရး
တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္

ေဆးရံုတစ္ခု

အပါအဝင္

အနီးအနားရွိ

အေဆာက္အအံုမ ား၌

ေနရာယူၾကသလို ပတ္ဝန္းက င္ရွိ ဝင္ထြကုႏ
္ ိုင္ေသာ လမ္းၾကားမ ားကိလ
ု ည္း ပိတဆ
္ ႔ခ
ို ့သည္။
၁၁။

လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ ဆုႏၵျပသည့္ ေနရာမ ားမွ ထြကခ
္ ြာသြားရန္ုႏွင့္ ထိုသို႔

ထြကခ
္ ြာ

မသြားပါက

အေရးယူခရ
ံ ုႏိုင္ေၾကာင္း

ဆုႏၵျပသူမ ားအား

သတိေပးခသ
့ ည္။

ဆုႏၵျပသူမ ားက လူစုခရန္
ြ
ျငင္းဆန္ေသာအခါ လံုျခံဳေရးတပ္ဖ႕ဝင္
ြ မ ားသည္ ရာဘာက ည္မ ားျဖင့္
စတင္ပစ္ခတ္သလို
အမ ားအျပားမွာ

မ က္ရည္ယိုဗုးံ ုႏွင့္

မထြကေ
္ ျပးုႏိုင္ဘ

အသံဗုးံ မ ားျဖင့္လည္း

၁၀၀

ေက ာ္ခန္႔

ပစ္ၾကသည္။

အဖမ္းခံရကာ

ဆုႏၵျပသူ

အဖမ္းခံရသူမ ားအား

မီးပြင့လ
္ မ္းဆံုတြင္ ရပ္ထားေသာ ထရပ္ကားေပၚသိ႔ု တင္ေဆာင္သြားၾကသည္။ ထရပ္ကား
အတြင္း ဖမ္းဆီးခံရသူမ ားမွ အခ ိဳ႕မွာ ေဘးလမ္းၾကားမ ား အတြင္း ေျပးဝင္ကာ လြတေ
္ ျမာက္ရန္
ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ၎တိ႔သ
ု ည္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ား၏ လိုကလ
္ ံဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခရ
့ သည္။
၁၂။

ထိုေန႔၊

ညေန

၄

နာရီခြဝန္းက င္တင
ြ ္

လက္နက္မ့

ဆုႏၵျပျပည္သူမ ားသည္

သုဓမာလမ္းမေပၚတြင္ ျပန္လည္ စုေဝးေနခသ
့ ည္။ ယံုၾကည္စိတခ
္ ရေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ ား
အရ

ဆုႏၵျပသူမ ားသည္

တံတားတြင္

ဖမ္းဆီးခံရသူမ ားကို

ျပန္လတ
ႊ ္ေပးဖိ႔ု

ထရပ္ကားမ ားစြာျဖင့္

ထိေ
ု နရာသိ႔ု

ေနရာယူထားေသာ
ေတာင္းဆိေ
ု နစဥ္တြင္
ေရာက္လာသည္။

ရတပ္ဖ႕မ
ြ ားအား
ေျချမန္တပ္မ
ဖမ္းဆီးခံ

၇၇

ဝိုင္းရံၿပီး
သည္

ဆုႏၵျပသူမ ားအား

ျပန္လတ
ႊ ္ေပးေရး ေတာင္းဆိုေသာ လူထုက စတင္၍ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္လာသည့္ အခါတြင္ စစ္သား
၃ ဦးသည္ ထရပ္ကားေပၚမွ ဆင္းလာ၍ က ည္အစစ္မ ားျဖင့္ လူအုပက
္ ို စတင္ ပစ္ခတ္ေလသည္။
တစ္ခ န
ိ ္တည္းမွာပင္
ေအာ္တိုမစ္တစ္

ထရပ္ကားေပၚရွိ

႐ိုငဖ
္ ယ္

အေဆာက္အအံုမ ားတြင္

စစ္သားမ ားသည္လည္း

ေသနတ္မ ားျဖင့္

ပစ္ခတ္ေလသည္။

ေနရာယူထားေသာ

စုႏိုက္ဘာ

လူအုပ္အတြင္းသို႔

ထိစ
ု ဥ္

ေဘးပတ္လည္

သမားမ ားကလည္း

စတင္

ပစ္ခတ္ေလသည္။ အခ ိဳ႕ စစ္သားမ ားသည္ ဆုႏၵျပသူမ ားအား သတ္ျဖတ္လိုသည့္ ရည္ရယ
ြ ္ခ က္
ရွိေၾကာင္း က ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိၾု ကသည္ဟု ထပ္တလလ ထြက္ဆမ
ို ႈမ ား ရွသ
ိ လို
မ က္ျမင္သက္ေသမ ား၏

ထြကဆ
္ ိုခ က္

အရ

ပစ္ခတ္မေ
ႈ ၾကာင့္

ဆုႏၵျပသူမ ားသည္

ေသေလာက္ေသာ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာ ရရွသ
ိ ည္ ျဖစ္ရာ ခ ိန္ရယ
ြ ္ပစ္ခတ္သည္ဟု ဆိုုႏိုင္ပါသည္။
ဒဏ္ရာရသူမ ားအား

အကူအညီေပးသူမ ားကိုလည္း

ေသနတ္ျဖင့္

ပစ္ခတ္ခသ
့ ည္။

ဆုႏၵျပသူမ ားအား ေသေစေလာက္ေသာ အင္အားသံုး ၿဖိဳခြငး္ ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရမႈ
ျမင့္တက္ခသ
့ ည္။ မ ားစြာေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ ားအရ လူ ၉ ဦးမွ ၃၂ ဦးအထိ ေသဆံုးခ့ကာ
အေယာက္ ၅၀ ဒဏ္ရာရသည္ဟု ဆိသ
ု ည္။
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၁၃။

လံုျခံဳေရး

တပ္ဖ႕ဝင္
ြ
မ ားသည္

ေျမာက္ဥကၠလာပ

ၿမိဳ႕နယ္အတြငး္

က န္းမာေရး

လုပသ
္ ားမ ား၊ လူနာတင္ယာဥ္မ ား၊ က န္းမာေရး ပစၥည္းမ ားုႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ ားအား ဦးတည္
တိုကခ
္ ိုကခ
္ ့ကာ

ဒဏ္ရာရ

လုပ္အားေပးမ ားကိလ
ု ည္း

ဆုႏၵျပသူမ ားအား

ေဆးကုသမႈေပးေနသည့္

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမး္ ခ့သည္ဟု

မ ားစြာေသာ

က န္းမာေရး

သတင္းရင္းျမစ္မ ားက

ဆိုၾကသည္။ အျဖစ္အပ က္ တစ္ခုတင
ြ ္ ရတပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ ဒဏ္ရာရ ဆုႏၵျပသူမ ားအား
တင္ေဆာင္ရန္

သြားေနေသာ

လူနာတင္ယာဥ္ေပၚရွိ

က န္းမာေရး

လူနာတင္ယာဥ္တစ္စီးကို
လုပ္အားေပး

၃

ဦးကို

ပစ္ခတ္၊
ကန္ေက ာက္၊

တားဆီးခက
့ ာ
႐ိက
ု ္ုႏွက္ၿပီး

ဖမ္းဆီးခသ
့ ည္။ ထိုညေနပိင
ု ္းတြင္ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ ဒဏ္ရာရ ဆုႏၵျပသူမ ားအား
အေရးေပၚ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ ေစလႊတခ
္ သ
့ ည့္ လူမႈကည
ူ ီေရး အဖြ႕ တစ္ခု၏
ရံုးခန္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ရာွ ေဖြခသ
့ ည္။ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြစဥ္ ရတပ္ဖ႕ဝင္
ြ မ ားသည္ ရံုးအတြင္းရွိ
ဝန္ထမ္းမ ားအား ညႇင္းပန္းုႏွိပ္စက္မႈမ ား ရွိၿပီး (CDM) လႈပရ
္ ွားမႈ ေထာက္ခံသမ
ူ ား စာရင္းအား
ေတာင္းခက
့ ာ

ကြန္ပ တာ၊

ဗီဒီယ္ုိ

ကင္မရာုႏွင့္

ပစၥည္းမ ားကိလ
ု ည္း သိမ္းဆည္းသြားခသ
့ ည္။
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ခ။

လိင
ႈ သ
္ ာယာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကန
ု ၿ္ မိဳ႕ အေနာက္ပင
ို း္ ၊ (၁၄ မတ္ ၂၀၂၁ ခုုႏွစ)္
၁၄။

လံုျခံဳေရး တပ္ဖ႕ြ ဝင္မ ားသည္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အေနာက္ပင
ို ္းရွိ

လိႈငသ
္ ာယာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း စစ္ဆင္ေရး တစ္ရပ္ ဆင္ုႏႊခ့ရာ ၎တိ႔၏
ု ေသေစေလာက္ေသာ
အင္အားသံုး

ၿဖိဳခြင္းမႈမ ား

လိႈငသ
္ ာယာၿမိဳ႕နယ္အား

တိုးလာခသ
့ ည္။
အလ င္အျမန္

ထိုေန႔မွာပင္

စစ္အုပခ
္ ဳပ္ေရး

စစ္တပ္

အာဏာပိင
ု မ
္ ားသည္

ေၾကညာသတ္မတ
ွ ္ခ့ျခင္းေၾကာင့္

ေျမာက္မ ားစြာေသာ ၿမိဳ႕ေန ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္သားသည္ လိင
ႈ ္သာယာမွ စြန႔ခ
္ ြာတိမ္းေရွာင္ၾကရကာ
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အားနည္းေစခ့သည္။
၁၅။

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔တင
ြ ္ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ စုေဝး၍ အကာအရံ

အတားအဆီးမ ား တည္ေဆာက္ကာ ရာေပါင္းမ ားစြာေသာ ျပည္သူမ ားသည္ လိင
ႈ ္ျမစ္လမ္းမ
တေလွ ာက္ရွိ မွတတ
္ ိုငတ
္ ိုင္းတြင္ စုေဝးေနခ ိန္ မွတတ
္ ိုင္ အနီး လမ္းပိတမ
္ ႈမ ား ျပဳလုပခ
္ သ
့ ည္။
(ဤအပိင
ု ္း၏ အဆံုးတြင္ လိင
ႈ ္သာယာ ေျမပံုအား ၾကည့္ပါ။) နံနက္ ၉ နာရီဝန္းက င္တြင္
ထိုလမ္းမအနီးရွိ ေအာင္ေဇယ တံတားေအာက္၌ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ သတိေပး
ေသနတ္ပစ္ေဖာက္မမ
ႈ ား ရွခ
ိ သ
့ ည္။
၁၆။

လမ္းမႀကီးတေလွ ာက္ရွိ မွတတ
္ ိုငမ
္ ားမွ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ စတင္ ေပါင္းစည္းလာၿပီး

လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ နံနက္ ၁၀ နာရီဝန္းက င္တင
ြ ္ ၁ ထိပမ
္ တ
ွ ္တင
ို ္၌ ဆုႏၵျပသူမ ားကို
ခ ိန္ရယ
ြ ၍
္ က ည္အစစ္ျဖင့္ စတင္ ပစ္ခတ္ခသ
့ ည္။ ယင္းေနာက္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ ၃
ထိပ္ မွတတ
္ ိုငသ
္ ႔ို သြားကာ ႀကိဳတင္ သတိေပးျခင္း မရွဘ
ိ မ က္ရည္ယဗ
ို ုးံ ုႏွင့္ က ည္ အစစ္မ ားျဖင့္
ပစ္ခတ္ခ့သည္။ လံုျခံဳေရး တပ္ဖ႕ဝင္
ြ မ ားသည္ က ည္ အစစ္ျဖင့္ ၁ ထိပ္၊ ၃ ထိပ္ုႏွင့္ ၅ ထိပ္
မွတတ
္ ိုငမ
္ ား အနီးတဝိက
ု ္တင
ြ ္ တရစပ္၊ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္ခက
့ ာ အနည္းဆံုး လူ ၅ ဦး ေသဆံုးၿပီး
၁၀ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွခ
ိ ေ
့ ၾကာင္း ရင္းျမစ္မ ားက ဆိသ
ု ည္။ မြန္းလြပိင
ု ္း၌ လူ ၂၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာ
ရရွသ
ိ ည္ဟ၍
ူ လည္း ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ ေျပာဆိုၾကသည္။
၁၇။

လိႈင္ျမစ္ လမ္းမႀကီးတေလွ ာက္တြင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး

ဦးစီးဌာနရံုး၊

ရစခန္းုႏွင့္

မ က္ျမင္သက္ေသ

ၿမိဳ႕နယ္

တစ္ဦး၏

ခန္းမတိ႔တ
ု ြင္

ေျပာဆိခ
ု က္

အရ

အေျခစိက
ု ္ေၾကာင္း
လံုျခံဳေရး

ေျပာဆိုၾကသည္။

တပ္ဖ႕ြ ဝင္မ ားသည္

ထိုရုးံ

အေဆာက္အအံုမ ားမွ ေန၍ ရံုးေရွ႕ မွတတ
္ ိုင္ အနီးရွိ ဆုႏၵျပသူမ ားအား က ည္အစစ္ျဖင့္
ပစ္ခတ္ခ့သည္ဟု ဆိသ
ု ည္။
၁၈။

လံုျခံဳေရး တပ္ဖ႕ြ ဝင္မ ားသည္ မြန္းလႊ ၃ နာရီ ဝန္းက င္တြင္ တံတားျဖ မွတတ
္ ိုငသ
္ ႔ို

ေရာက္သာြ းကာ ဆုႏၵျပသူမ ား သာမက ဒဏ္ရာရသူမ ားအား ကူညသ
ီ မ
ူ ားကိပ
ု ါ “မရပ္မနား”
ပစ္ခတ္ေလသည္။

လံုျခံဳေရး

တပ္ဖ႕ဝင္
ြ မ ားသည္

ထြက္ေျပးေနေသာ

ဆုႏၵျပသူမ ားအား

ေနအိမ္မ ား အတြင္း ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးခ့ရာ ေနအိမ္ အတြငး္ မွ လူမ ားပါ ထိခက
ို ္ဒဏ္ရာရမႈမ ား
ရွိေၾကာင္း တသမတ္တည္း ထြကဆ
္ ိုၾကသည္။ တံတားျဖ မွတတ
္ င
ို ္ အနီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္
အနည္းဆံုး လူ ၁၆ ဦး ေသဆံုးခ့ကာ ၎တိ႔ထ
ု မွ ၂ ဦးသည္ ဦးေခါင္း က ည္သင့္ဒဏ္ရာျဖင့္
ကြယလ
္ ြနခ
္ ့သျဖင့္ ခ ိန္ရယ
ြ ္ပစ္သတ္ခံသည္ဟု ဆိုုႏိုင္သည္။
၁၉။

လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ မီးခြကေ
္ စ း မွတတ
္ ိုင္အနီး ဆုႏၵျပသူ ၁၀၀ ကိုလည္း

ေသေစေလာက္ေသာ အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းခ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္မ ား ရွိသည္။ လူဦးေရ ၁၀၀
ခန္႔သည္

ဒီမိုကေရစီ

အားေပးေထာက္ခေ
ံ သာ

ေဆာင္ပဒ
ု ္မ ား

ေႂကြးေၾကာ္ၾကကာ

ရတပ္ဖ႕ဝင္
ြ
မ ားအား ဆုတခ
္ ြာသြားရန္ ေအာ္ဟစ္ခ့သည္။ စစ္သားမ ားသည္ လက္နက္မ ားုႏွင့္
ဘူဒဇ
ို ာမ ားျဖင့္

ေရာက္လာကာ

သတိေပးျခင္းမရွဘ
ိ

မီးခိုးဗံုးုႏွင့္

က ည္အစစ္မ ားျဖင့္

ပစ္ခတ္ခ့ၾကသည္။ ေသနတ္ ဒဏ္ရာျဖင့္ လူ ၂ ေယာက္ေသဆံုးခ့ကာ ေနာက္တစ္ဦးမွာ
မ က္ုႏွာတြင္ ဒဏ္ရာ ရရွိခသ
့ ည္ဟု မ က္ျမင္သက္ေသ တစ္ဦးက ဆိုသည္။
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၂၀။

ယံုၾကည္စိတ္ခ ရသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ ားအရ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္

ကေလးငယ္ ၅ ဦး အပါအဝင္ လူေပါင္း ၆၂ ဦးေသဆံုးသည္ဟု ဆိသ
ု ည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေဒသုႏၲာရ
က န္းမာေရး

အဖြ႕မ ားုႏွင့္

႐ုပ္အေလာင္းမ ား

လိႈငသ
္ ာယာ

ေပ ာက္ဆုးံ ေနသည္

ေဆးရံုအၾကား
ဟူသည့္

ခ ိတ္ဆက္မႈ

သတင္းမ ား

မရွိသည့္

ၾကားသိရသည့္

အျပင္
အတြက္

အမွနတ
္ ကယ္ ေသဆံုးသည့္ အေရအတြက္မာွ ပိုမို မ ားျပားုႏိုင္ပါသည္။
၂၁။

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ မြန္းလႊပိင
ု ္းတြင္ ကေနာင္မင္းသား လမ္းုႏွင့္ ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဖိုးလိႈင္

လမ္းဆံု အနီးရွိ ေရႊလင္ဗန္း စက္မဇ
ႈ ုံ အတြင္း တ႐ုတုႏ
္ ိုင္ငံမွ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးထားေသာ စက္ရုံ ၃
လံုးသည္

မီးေလာင္ပ က္စီးသြားခသ
့ ည္။

မီးေလာင္ရသည့္

အေၾကာင္းရင္းကို

ေသခ ာစြာ

မသိရေသးေသာ္လည္း တ႐ုတ္စီးပြားေရး လုပင
္ န္းမ ားအား ဦးတည္တက
ို ္ခက
ို ္သည့္ ပံုစံမ ား
ရွိေနခသ
့ ည္။ တ႐ုတ္ုႏိုင္ငံ အစိုးရ သတင္းမီဒီယာမ ား၏ ေဖာ္ျပခ က္ အရ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔
အျဖစ္အပ က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ရင္းုႏွီးျမဳပ္ုႏွံထားေသာ စုစုေပါင္း စက္ရုံ ၃၂ ရံု ပ က္စီးခ့ရေၾကာင္း
ုႏွင့္ တ႐ုတ္ဝန္ထမ္း ၂ ဦးလည္း ဒဏ္ရာရခေ
့ ၾကာင္း ေၾကညာခ့သည္။2
၂၂။

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ရွာေဖြေမႊေုႏွာက္ျခင္းုႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း က့သို႔

အျဖစ္အပ က္မ ားေၾကာင့္

လိႈငသ
္ ာယာေန

ျပည္သူလထ
ူ ု

အၾကား

အေၾကာက္တရား

ႀကီးစိုးခသ
့ ည္။ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စ၍ ဧရာဝတီတိုငး္ ုႏွင့္ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္သား
အမ ားစု ျဖစ္သည့္ လိႈငသ
္ ာယာေန ျပည္သူလထ
ူ ု ၁၀၀,၀၀၀ ေက ာ္သည္ လိႈငသ
္ ာယာအား
စြန႔ခ
္ ြာၾကကာ ၎တိ႔၏
ု ေမြးရပ္ေျမ ေက းရြာမ ားသိ႔ု ျပန္သြားခၾ့ ကသည္။

2

ဂလုိဘယ္တုိင္း၊ “သံရံုးထုတ္ျပန္ခ က္ - တရုတ္ စက္ရံု ၃၂ ရံု ပ က္စီးခ့ကာ ဝန္ထမ္း ၂ ဦး ဒဏ္ရာ ရခ့၊”, ၁၅
မတ္လ ၂၀၂၁ ခုုႏွစ္, https://www.globaltimes.cn/page/202103/1218404.shtml အင္တာနက္
စာမ က္ုႏွာ
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ဂ။

တပ္မေတာ္ေန႔ (၂၇ မတ္လ ၂၀၂၁ ခုုႏွစ)္
၂၃။

ျမန္မာုႏိုင္ငံ၌ တပ္မေတာ္ေန႔အား ုႏွစ္စဥ္ုႏွစ္တင
ို ္း က င္းပေလ့ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ေန႔

မတိင
ု ္မီ ရက္မ ား၌ ၿမိဳ႕ႀကီးၿမိဳ႕ငယ္မ ားတြင္ လံုျခံဳေရး ထပ္တိုးခ ထားခသ
့ ည္။ မတ္လ၊ ၂၆
ရက္ေန႔တင
ြ ္ လူငယ္မ ား အေနျဖင့္ “ဦးေခါင္းုႏွင့္ ေက ာဘက္တင
ြ ္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရ၍
ရုပပ
္ က္ဆင္းပ က္ ေသဆံုးုႏုိငသ
္ ည့္ ေဘးမွ သင္ခန္းစာယူၾကရန္” (SAC) အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အသံ
ုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV) မွ ေပၚေပၚထင္ထင္ သတိေပးခသ
့ ည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္
ထိုသတိေပးခ က္အား (SAC) အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့ အလင္း သတင္းစာတြင္လည္း ျပန္လည္
ေဖာ္ျပခ့သည္။3
၂၄။

၂၀၂၁ ခုုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ (တပ္မေတာ္) က ည္း၊ေရ၊ေလ

တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္

တပ္မေတာ္ေန႔

အခမ္းအနား

က င္းပခ့ၾကသည္။

ထိုေန႔၌လည္း

ေနရာတကာတြင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ား ထပ္တိုး ခ ထားေသာ္လည္း ဆုႏၵျပပြမ ား တုႏိုငင
္ ံလံုး
အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆင္ုႏႊရန္ ျပင္ဆင္ထားခ့ၾကသည္။ ယခုအခ ိနတ
္ ြငမ
္ ူ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္
လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ား၏ ေသေစေလာက္ေသာ အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းမႈကို တံု႔ျပန္ရင္ဆိုငရ
္ န္
လမ္းပိတဆ
္ ႔မ
ို ႈမ ား၊ လက္လုပ္ အကာအရံုႏွင့္ က ပန္းလက္လပ
ု ္ လက္နက္မ ား အနည္းအက ဥ္း
ျပဳလုပ္ျခင္းတိ႔ျု ဖင့္ နည္းဗ ဟာမ ားအား ေျပာင္းလက င့္သုးံ ေနခ့ၾကသည္။ အခ ိဳ႕ေနရာမ ားတြင္
အခ ိဳ႕ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ ေလာက္လ၊ႊ ေလးခြုႏွင့္ မိုလိုေတာ့ မီးေလာင္ဗုးံ မ ား ကိုင္ေဆာင္ခသ
့ ည္။
ထိုလက္နက္မ ားေၾကာင့္ ရတပ္ဖြ႕ဝင္မ ား ထိခိုကဒ
္ ဏ္ရာရမႈ တစ္ႀကိမ္ထက္ပ၍
ို ရွခ
ိ ့ေသာ္လည္း
ထိုသ႔ို လုပေ
္ ဆာင္ျခင္းမွာ တပ္ေနရာခ အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းၿပီးေနာက္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ား၏
အာရံုစူးစိက
ု ္မႈ

အဟန္႔အတား

ျဖစ္ေစရံု

သက္သက္

အဓိက

ရည္ရြယလ
္ ုပေ
္ ဆာင္ခ့ျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။ ထိန
ု ည္းလမ္းမ ား အသံုးျပဳေသာ္လည္း လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ ျပည္ေထာင္စု
နယ္ေျမအပါအဝင္ ျပည္နယ္ုႏွင့တ
္ ိုင္း ၁၅ ခုမွ ျပည္နယ္ုႏွင့္ တိုင္း ၁၂ ခုတင
ြ ္ ဆုႏၵျပသူမ ားအား
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စာြ ၿဖိဳခြငး္ ခ့ပါသည္။ ရန္ကုနုႏ
္ ွင့္ မုႏၲေလးတိင
ု ္းတိ႔တ
ု င
ြ ္ အဓိက ထိခက
ို ္မမ
ႈ ား
ရွိခ့ၿပီး အျခား ျပည္နယ္ုႏွင့္ တိုင္းေဒသ တစ္ခစ
ု ီရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ ားတြငလ
္ ည္း ေသေစေလာက္ေသာ
အင္အားသံုး ၿဖိဳခြသည့္ အျဖစ္အပ က္မ ား ရွိခသ
့ ည္။ ုႏိုင္ငံအဝွမ္း၌ အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းခံရသည့္
ဆုႏၵျပမႈမ ား ျဖန္႔က က္တည္ရပ
ွိ ုက
ံ ို ေျမပံုျဖင့္ ေအာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၂၅။

တပ္မေတာ္ေန႔တင
ြ ္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ ေသေစေလာက္ေသာ အင္အားကို

က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခ့ျခင္းေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူဦးေရ ၁၃၀ ခန္႔ ေသဆံုးခ့သည္ဟု
ယံုၾကည္စိတ္ခ ရေသာ သတင္းရင္းျမစ္ မ ားမွ သိရရ
ွိ ကာ ထိသ
ု ႔ို ေသဆံုးသူ အေရအတြကသ
္ ည္
၂၀၂၁ ခုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလ၊ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ေန႔တည္း ေသဆံုးသည့္ အမ ားဆံုး
အေရအတြကလ
္ ည္း
က ည္အစစ္ကို

ျဖစ္သည္။4

မသံုးခင္

အခ ိဳ႕

ရာဘာက ည္

အေျခအေနမ ားတြင္
သို႔မဟုတ္

ရတပ္ဖြ႕ုႏွင့္

မ က္ရည္ယိုဗုးံ က့သ႔ို

စစ္တပ္သည္
ဒဏ္ရာရရံု

လက္နက္မ ားကို အသံုးျပဳခ့သည္။ အျခား အေျခအေနမ ားတြငမ
္ ူ လံုျခံဳေရး တပ္ဖ႕ဝင္
ြ
မ ားသည္
စတင္ထေ
ိ တြ႕သည္ုႏွင့္

က ည္အစစ္ျဖင့္

သတိေပးျခင္း

အင္အားသံုး

မရွဘ
ိ

ပစ္ခတ္ခသ
့ ည္။

ုႏွိမ္နင္းၿဖိဳခြငး္ မႈမ ား

လံုျခံဳေရး

တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္

ျပဳလုပ္ခေ
့ ၾကာင္း၊

အျဖစ္အပ က္

အားလံုးတြင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖ႕ဝင္
ြ
မ ား မေရာက္လာမီ အခ ိနအ
္ ထိ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ
ဆုႏၵျပေနေၾကာင္း အင္တာဗ းစဥ္ ေျဖၾကားခသ
့ ည္။ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုးသူ အမ ားစုမွာ
ဦးေခါင္းုႏွင့္

ရင္ဘတ္

မ က္ျမင္သက္ေသမ ားက

က ည္သင့္ဒဏ္ရာျဖင့္
အတည္ျပဳ

ေသဆံုးသူမ ား

ေျပာဆိုၾကသည္။

ထြကေ
္ ျပးစဥ္

ျဖစ္ေၾကာင္း
အေနာက္မွ

ပစ္ခတ္ခံရသူမ ား၊ ပုန္းကြယရ
္ ာမွ ထြကလ
္ ာ၍ မတ္တပ္ရပ္ေနစဥ္ ရင္ဘတ္ကို ေသနတ္ျဖင့္
3

ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ, ၂၇ မတ္လ ၂၀၂၁ ခုုႏွစ,္ စာမ က္ုႏွာ ၁၂

4

ေဖာ္ျပပါ ကိန္းဂဏန္းမွာ ထိုေန႔မွ စတင္၍ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္
ေသဆံုးသူမ ား စာရင္း မပါဝင္ေသးေပ။ (အပိုင္း (၅၊က) အား ၾကည့္ပါ။)
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ပစ္ခတ္ခံရသူမ ားုႏွင့္

ထိခက
ို ္ဒဏ္ရာရသူမ ားအား

ကူညီေပးေနသူမ ားကို

လံုျခံဳေရး

တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားက ပစ္ခတ္မမ
ႈ ား စသည့္ အျဖစ္အပ က္မ ား အေပၚ (OHCHR) အဖြ႕အစည္းက
မွတတ
္ မ္းျပဳစုထားပါသည္။ ထိုအျဖစ္အပ က္မ ား အားလံုးတြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ရသူမ ားမွာ
လက္နက္မ့ ျပည္သူမ ား ျဖစ္ၾကသည္။
၂၆။

မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၉ ုႏွစ္မွ ၁၇ ုႏွစ္ၾကား ကေလးငယ္ ၁၇ ဦး သတ္ျဖတ္ျခင္း

ခံခရ
့ ကာ ဒဏ္ရာရသူမ ား စာရင္းကိုလည္း အတိအက မသိရေပ။ ကေလးသူငယ္မ ားသည္
၎တိ႔၏
ု ေနအိမ္၌ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေနအိမ္ အနီးတြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခ့ရပါသည္။ အျဖစ္အပ က္
တစ္ခုတင
ြ ္ စစ္တပ္က ဆုႏၵျပသူမ ားအား ခ ိန္ရယ
ြ ္၍ ပစ္ခတ္သည့္ က ည္ဆံသည္ အနီးအနားရွိ
ကေလးသူငယ္ တစ္ဦးအား ထိမန
ွ ္ကာ ေသဆံုးခ့သည္။ အခ ိဳ႕ အေျခအေနမ ားတြင္ လံုျခံဳေရး
တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားက ေနအိမမ
္ ား အတြင္း ရွာေဖြဖမ္းဆီးစဥ္ ကေလးငယ္မ ား အသတ္ခံခရ
့ သည္။
ေျမာက္မ ားစြာေသာ
ဒဏ္ရာမ ား

သက္ေထြးအရြယ္

ရရွိခ့ၾကသည္။

ဆုႏၵျပရင္း

ကေလးမ ားလည္း

ဆုႏၵျပစဥ္

အသတ္ခံခရ
့ သည့္

ေသေလာက္ေသာ

ဆယ္ေက ာ္သက္

တစ္ဦး၏

ေဆြမ ိဳးတစ္ဦးက သူ႔အား ဆုႏၵျပပြသိ႔ု မသြားရန္ ေတာင္းပန္ခ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာျပခသ
့ ည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ထိုဆယ္ေက ာ္သက္မွာ ဆုႏၵျပပြ သြားရန္သာ ဆုႏၵျပင္းျပခ့ၿပီး ဆုႏၵျပပြ၌ လက္နက္မ့
ဆုႏၵျပသူမ ား

ပတ္ပတ္လည္ရွိ

အေဆာက္အအံုမ ား၌

ေနရာယူထားေသာ

လံုျခံဳေရး

တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားမွ တပ္ဖ႕ဝင္
ြ
တစ္ဦး၏ အေနာက္ဘက္မွ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရင္ဘတ္က ည္သင့္၍
ေသဆံုးခ့သည္။
၂၇။

ေနရာအေတာ္မ ားမ ားတြင္ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ ဆုႏၵျပပြေနရာ၌ အဖမ္းခံရျခင္း ရွသ
ိ လို

အခ ိဳ႕မွာ

ဆုႏၵျပၿပီးေနာက္

ေနအိမ္မ ားတြင္

ဝင္ေရာက္ရွာေဖြ၊

ဖမ္းဆီးခံရျခင္း

ျဖစ္သည္။

အျဖစ္အပ က္ ၂ ခုတြင္ ၁ ခုမွာ ဆုႏၵျပသူအား ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ မ ားမၾကာခင္ လူမဆန္စြာ
ုႏွိပ္စက္ျခင္းမ ိဳး ရွိသလို ေနာက္အျဖစ္အပ က္ ၁ ခုမွာ ဖမ္းဆီးခ ဳပ္ေုႏွာင္ထားစဥ္ လူမဆန္စြာ
ုႏွိပ္စက္ျခင္း ခံရသည္။ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ဖမ္းဆီးခံရသူ ၂ ဦးသည္ ထိန္းသိမ္း
ခ ဳပ္ေုႏွာင္ခံထားရစဥ္ ေသဆံုးခသ
့ ည္။
၂၈။

မိသားစုေပါင္းမ ားျဖင့္ အင္တာဗ း ေမးျမန္းခ က္ အရ ရတပ္ဖ႕သည္
ြ
တပ္မေတာ္ေန႔

ဆုႏၵျပပြမ ားုႏွင့္

ဆက္စပ္၍

ကြယလ
္ န
ြ ္သြားသူတ႔၏
ို

အသုဘ

အခမ္းအနားအား

ေုႏွာင့္ယွကခ
္ သ
့ ည္ဟု ဆိသ
ု ည္။ အျဖစ္အပ က္ တစ္ခုတင
ြ ္ အာဏာပိင
ု မ
္ ားသည္ မိသားစုဝင္၏
႐ုပ္အေလာင္းကို မိသားစု၏ သေဘာတူညီခ က္ မပါဘ မီးသျဂႋဳလ္ခ့သည္မ ား ရွသ
ိ လို အခိ ဳ႕မွာ
မိသားစုဝင္မ ားက ကြနလ
္ န
ြ သ
္ ြားသည္ကပ
ို င္ မသိလက
ို ဘ
္
မီးသျဂႋဳလ္ခ့ျခင္းမ ိဳးလည္း ရွိသည္။
ေနာက္အျဖစ္အပ က္တြငမ
္ ူ ရတပ္ဖ႕ဝင္
ြ
မ ားသည္ အသတ္ခံရေသာ သူ၏ ေဆြမ ိဳးအိမ္အတြင္း
ကြယလ
္ ြနသ
္ ူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ရွာေဖြရန္ ဝင္ေရာက္လာခ့ၿပီး ယင္းေနာက္တင
ြ ္ ထိအ
ု ေလာင္း
ထားရွသ
ိ ည္ဟု ယူဆရေသာ လူနာတင္ယာဥ္ တစ္ဦးေနာက္ လိုကလ
္ ံရာွ ေဖြခ့ျပန္သည္။ တတိယ
အျဖစ္အပ က္တစ္ခုတင
ြ ္
အေလာင္းကို

ရတပ္ဖြ႕ဝင္မ ားက

မီးရိ႕ႈ ပစ္မည္ဟု

ေျမျမဳပ္ထားၿပီ

ၿခိမ္းေျခာက္ခ့သည္။

ျဖစ္ေသာ

ကေလးတစ္ဦး၏

အင္တာဗ းေျဖၾကားသူ

တစ္ဦး၏

ေျပာၾကားခ က္ အရ ၎၏ မိသားစုဝင္အား အသုဘခ စဥ္ ေုႏွာင့္ယွက္ျခင္း မခံရေစရန္
အလြနအ
္ မင္း ႀကိဳးစားခ့ရေၾကာင္း ဆိသ
ု ည္။ မိသားစုဝင္မ ားသည္ တားဆီးစစ္ေဆးျခင္း မခံရရန္
လမ္းမႀကီး မဟုတ္သည့္ လမ္းကို ေရြး၍ ေက းရြာတစ္ရာြ သိ႔ု သြားကာ ႐ုပ္အေလာင္းအား ေျမခ ရန္
စီစဥ္ခေ
့ သာ္လည္း ရြာျပင္ပမွ အျခားသူမ ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ရြာအတြငး္ ၌ ျမဳပ္ုႏွံခြင့္ မျပဳရန္
လံုျခံဳေရး

တပ္ဖ႕ဝင္
ြ
မ ားက

ရြာသားမ ားအား

အမိန႔ေ
္ ပးထားျခင္းေၾကာင့္

ရြာသားမ ားသည္

မိသားစုဝင္တ႔အ
ို ား ႐ုပ္အေလာင္း ေျမခ ျမဳပ္ုႏွံခင
ြ ့္ မျပဳခေ
့ ပ။ အဆံုးတြင္ မိသားစုဝင္မ ားသည္
၎တိ႔၏
ု
ေဆြမ ိဳး ႐ုပ္အေလာင္းကို အိမုႏ
္ ွင့္ ေဝးလံေသာ ေနရာ၌ ျမဳပ္ုႏွံခြင့္ ရခ့သည္။
နာေရးအတြက္

ဝမ္းနည္းေၾကကြေနၿပီး

ျဖစ္ေသာ

မိသားစုဝင္မ ားသည္

အာဏာပိုငမ
္ ား၏

ဖိုႏွိပ္ခ ဳပ္ခ ယ္မေ
ႈ ၾကာင့္ ပိမ
ု ိုႀကီးေလးေသာ နာက င္မႈ၊ ဒုကၡေဝဒနာ ခံစားၾကရသလို အျဖစ္အပ က္
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တစ္ခုတင
ြ ္မူ

ကြယလ
္ ြနသ
္ ူ၏

ေဆြမ ိဳးမ ားထံ

ေထာက္လွမ္းေရး

အဖြ႕ဝင္မ ားက

ရံဖန္ရံခါ

လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းေၾကာင့္ ေဆြမ ိဳးမ ား ပုန္းေရွာင္ေနရသည့္ အေျခအေနမ ား ရွခ
ိ ့သည္။
၂၉။

သက္ေသ အခ က္အလက္မ ား အရ ဆုႏၵျပပြမ ားအား ၿဖိဳခြင္းရန္ုႏွင့္ အတိုကအ
္ ခံမ ားအား

ေခ မႈန္းရန္

မတိင
ု ္ခင္ရက္ပင
ို ္း၌

နည္းဗ ဟာမ ား၊

ေသဆံုးမႈ

က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔

သတိေပးခ က္မ ား

အေရအတြက္

လုပေ
္ ဆာင္ျခင္း

ထုတ္ျပန္ျခင္း၊

ျမင့္မားျခင္းုႏွင့္

အစရွိသည့္

အသံုးျပဳခသ
့ ည့္

ုႏိုင္ငံအဝွမ္း

ၿဖိဳခြင္းမႈမ ားအား

မဟာဗ ဟာေျမာက္၊

အစီအစဥ္တက

ေရးဆြထားေသာ စစ္ဆင္ေရး တစ္ခုအား ေဖာ္ေဆာင္၍ ေသေစေလာက္ေသာ အင္အားသံုးမႈမ ား
ရွိေၾကာင္း စိးု ရိမ္စဖြယ္ ေတြ႕ရပါသည္။

တပ္မေတာ္ေန႔ ၿဖိဳခြင္းမႈျပ - ျမန္မာုႏိ္ုင္ငံ ေျမပံု

တပ္မေတာ္ေန႔၌ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားက
ဆုႏၵျပပြမ ားအား
ၿမိဳ႕မ ား၊

အၾကမ္းဖက္

ၿမိဳနယ္မ ား

အလိုက္

ၿဖိဳခြင္းမႈကို
ဤေျမပံုျဖင့္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ဃ။

ပခူးၿမိဳ႕ (၉ ဧၿပီလ ၂၀၂၁ ခုုႏွစ)္
၃၀။

(ပခူးတိုငး္ )၊ ပခူးၿမိဳ႕တြင္ ေဖဖဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဆုႏၵျပပြမ ား ေန႔စဥ္ ရွိခ့ကာ

ဆုႏၵျပပြမ ားသည္ ကနဦး၌ ၿမိဳ႕လမ္းမႀကီး အနီးရွိ ေရႊေမာ္ေဓာ ဘုရား အနီးတြင္ ဗဟိုျပဳခသ
့ ည္။
လံုျခံဳေရး

တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္

ဆုႏၵျပသူမ ားကိလ
ု ည္း

ထိုသ႔ေ
ို သာ

ဖမ္းဆီးခသ
့ ည္။

ဆုႏၵျပပြမ ားအား

ရလဒ္အားျဖင့္

အၾကမ္းဖက္

ဆုႏၵျပပြမ ားသည္

ၿဖိဳခြင္းခက
့ ာ
လမ္းမထက္မွ

လမ္းၾကားလမ္းငယ္မ ား အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕စုေဝးလာကာ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ လမ္းၾကားမ ားကို
သအိတမ
္ ားျဖင့္

အဓိက

ခုအနီးအနားရွိ

ပိတ္ဆ႔ခ
ို ့သည္။

ရပ္ကက
ြ မ
္ ား
5

ပိတဆ
္ ႔ခ
ို ့သည္။

၎တိ႔မ
ု ွ

ဆုႏၵျပသူမ ားသည္

သို႔မဟုတ္

လမ္းမႀကီး

ေက းရြာအုပစ
္ မ
ု ား
တစ္ခုမွာ

ပခူးၿမိဳ႕၏
အတြင္း

ေရႊေမာ္ေဓာ

လမ္းမႀကီး

၃

လမ္းၾကားမ ားအား

ဘုရား

ေတာင္ဘက္မုဒ္မွ

အစျပဳေသာ ဆံေတာ္သြင္ လမ္းမႀကီး ျဖစ္သည္။ ထိုလမ္းမႀကီးုႏွင့္ တေျပးတည္ျဖစ္ေသာ လမ္းမွာ
မဂဒိ လမ္း ျဖစ္ကာ ၎သည္ ရွငေ
္ စာပု ရပ္ကြကုႏ
္ ွင့္ ေမွာ္ကန္ ရပ္ကက
ြ ္မ ားကို ျဖတ္သြားသည့္
လမ္းျဖစ္သည္။ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေျမပံုအား ၾကည့္ပါ။)
၃၁။

ဆုႏၵျပပြမ ား စတင္သည့္ အခ ိန္ကတည္းက ေက ာင္းသားေဟာင္းမ ားသည္ (CDM)

လႈပရ
္ ွားမႈတင
ြ ္ ပါဝင္သူမ ားုႏွင့္ အျခားသူမ ားျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က င္ ဆုႏၵျပပြမ ားအား
ပခူးတြင္ စီစဥ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ခသ
့ ည္။ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က င္သူ လႈပရ
္ ာွ းတက္ႂကြသမ
ူ ားုႏွင့္
ဆုႏၵျပပြ

ဦးေဆာင္သူမ ားအား

အေဝးမွ

ေသနတ္ျဖင့္

ပစ္ခတ္ျခင္းုႏွင့္

သံသယ

ရွသ
ိ လို

ဖမ္းဆီးမႈမ ား ရွပ
ိ ါေသာ္လည္း လမ္းေပၚတြင္ ဆုႏၵျပပြမ ား စီစဥ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရင္း ဆုႏၵျပပြမ ားသည္
ေန႔ေန႔ညည

စဥ္ဆက္မျပတ္

ရွိခ့သည္။

ညပိုင္းတြငမ
္ ူ

လံုျခံဳေရး

တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္

ဆုႏၵျပသူမ ားအား လိုကလ
္ ံ ဖမ္းဆီးရန္ ပိုမို ခက္ခသည့္ အတြကေ
္ ၾကာင့္ ဆုႏၵျပပြ ပါဝင္သူ
အေရအတြကသ
္ ည္ ပိမ
ု ို မ ားျပားေလ့ရခ
ွိ သ
့ ည္။ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ လူစလ
ု ူေဝးျဖင့္ ဆုႏၵျပရာ၌
ေဆာင္ပဒ
ု ္မ ား ေရရြတ္ျခင္း၊ မိန႔ခ
္ ြန္းေျပာၾကားျခင္းတိ႔ု ျပဳလုပေ
္ လ့ရွိသည္။ လမ္းတြင္ လံုျခံဳေရး
တပ္ဖြ႕ဝင္မ ား ေရာက္လာျခင္း ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အခ ိဳ႕ဆုႏၵျပသူမ ားအား တာဝန္ေပးသလို
အခ ိဳ႕လူမ ားအား လမ္းပိတ္ဆ႔ဖ
ို ႔ို တာဝန္ေပးထားသည္။
၃၂။

ဆုႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ အခ ိဳ႕သည္ အနီးအနားရွိ ရပ္ကက
ြ ္၏ ေနရာအုႏွံ႔အျပားတြင္

ေနရာယူထားၾကကာ
ႀကီးႀကီးမားမား

စာသင္ေက ာင္းတစ္ခုႏ
ု ွင့္

ျပဳလုပထ
္ ားသည္။

ဆင္ျဖ ရွင္

တစ္ခ န
ိ ္တည္းမွာပင္

၁၄

လမ္း၌

လံုျခံဳေရး

အကာအကြယ္

တပ္ဖ႕ြ ဝင္မ ားသည္

(ဆုႏၵျပသူမ ား၏ မဂဒိလမ္းရွိ ပင္မ အကာအရံုႏွင့္ မီတာ ၈၀၀ - ၉၀၀ ခန္႔ကြာေဝးေသာ ေနရာရွိ)
ဆံေတာ္သြင္

ဘုန္းႀကီးေက ာင္း၌

အေျခခ

စခန္းထိုငခ
္ သ
့ ည္။

ထိုဘန
ု ္းႀကီးေက ာင္းဝင္း၏

သစ္ပင္ထိပပ
္ ိုင္းမ ားတြင္ စုႏိုက္ပါ သမားမ ားကိလ
ု ည္း ေန႔စဥ္ ျမင္ေတြ႕ခ့ရသည္။ လံုျခံဳေရး
တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ ေရႊေမာ္ေဓာဘုရား ေတာင္ဘက္မဒ
ု ္တင
ြ ္ ေနရာယူထားၾကသလို မဂဒိလမ္းရွိ
ဆုႏၵျပသူမ ား၏ ပင္မ အကာအရံ အတားအဆီးမွ မီတာ ၇၀၀ - ၈၀၀ ခန္႔ ေဝးေသာ ပခူးျမစ္အနီးမွ
ဆံေတာ္သြင္ ဘုန္းႀကီးေက ာင္း၏ ဆန္႔က င္ဘက္ရွိ ရစခန္းတစ္ခု တြင္လည္း ေနရာယူထားသည္။
လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ ရစခန္းုႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းရွိ ပန္းလိႈင္ ဘုန္းႀကီးေက ာင္းတြင္လည္း
ေနရာယူထားေၾကာင္း

ေျပာဆိုၾကသည္။

စစ္သားမ ားသည္

မဂဒိ

လမ္းအနီးအနားရွိ

ရပ္ကြကပ
္ တ္ဝန္းက င္၌ ပံုမွနက
္ င္းလွည့ေ
္ နေၾကာင္း ေျပာဆိမ
ု ႈမ ား ရွိသည္။
၃၃။

ဧၿပီလ၊ ၈ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဆုႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ ားသည္ ေနာက္တစ္ေန႔၌

ၿဖိဳခြင္းခံရုႏိုင္ေခ ရွိေၾကာင္းုႏွင့္ ယခင္ ဆုႏၵျပပြမ ားအား ၿဖိဳခြင္းခသ
့ ကသ
့ ႔ို က ည္အစစ္မ ားအား
အသံုးျပဳုႏိုင္ေၾကာင္း

5

သတိေပးုႏိႈးေဆာ္ခထ
ံ ားရသည္။

သအိတ္မ ားျဖင့္

‘ရပ္ကက
ြ ’္ ဟူသည္မွာ ျမန္မာုႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ၿမိဳ႕ငယ္မ ား ေအာက္တြင္ ရွိေသာ အဆင့္ ၄
ခုေျမာက္ အုပ္ခ ဳပ္ေရး နယ္ေျမ တစ္ခု ျဖစ္သည္။
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အကာအရံ

ယူထားသည္

ဆိုငက
္ ယ္ုႏွင့္

သာမက

ေဆာက္လပ
ု ္ေရးသံုး

အခ ဳိ ႕

ဆုႏၵျပသူမ ားမွာ

ဦးထုပမ
္ ား

ကသ
့ ႔ို

လက္လုပ္

အကာအရံ

ဒိင
ု ္းအကာမ ား၊
ပစၥည္းမ ားအေပၚ

အားထားခ့ၾကသည္။ အခ ိဳ႕မွာမူ ေလာက္လ၊ႊ ေလးခြ၊ မိုလေ
ို တာ့ မီးေလာင္ဗုးံ ုႏွင့္ ေလေသနတ္မ ား
က့သ႔ို

လက္လုပလ
္ က္နက္မ ားကိလ
ု ည္း

မိမက
ိ ိုယက
္ ို

ကာကြယမ
္ ည့္

ပစၥည္းမ ား

အျဖစ္

ကိုငေ
္ ဆာင္ထားၾကသည္။
၃၄။

ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၄ နာရီတင
ြ ္ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ စစ္တပ္မ ား ဝင္လာလွ င္ ခုခံဖို႔

ျပင္ဆင္မမ
ႈ ားအား

စတင္ခ့ေသာ္လည္း

ျပဳလုပ္ျခင္းမ ားအား

အၿပီးသတ္

၎တိ႔သ
ု ည္

ျပင္ဆင္မႈမ ားုႏွင့္

မလုပ္ေဆာင္ုႏိုင္ေတာ့ေပ။

လံုျခံဳေရး

အကာအရံ

တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္

အနီးအနား ပတ္ဝန္းက င္ေနရာရွိ လမ္းအကာအရံမ ား အားလံုးကို ဝိင
ု း္ ထားလိုက္ၿပီး ဒ႐ုန္းျဖင့္
ေစာင့္ၾကည့္မႈ

ရယူကာ

နံနက္

၅

နာရီ

ဝန္းက င္တြင္

လမ္းအကာအရံမ ား

အေပၚ

အေျမႇာက္လက္နက္မ ားျဖင့္ စတင္ ပစ္ခတ္ေလသည္။ လံုျခံဳေရး တပ္ဖ႕ဝင္
ြ မ ားသည္ ဒံုးက ည္
လက္နက္ႀကီးမ ားုႏွင့္ အေဝးပစ္ အေျမႇာက္မ ားအား အသံုးျပဳပစ္ခတ္၍ လမ္းအကာအရံမ ားအား
ဖ က္ဆးီ ပစ္ကာ ရပ္ကက
ြ ေ
္ န လူဦးေရ အလြန္ ထူထပ္ေသာ ေနရာအတြင္း လက္နက္ႀကီးမ ား
ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာုႏိုင္သည့္ ဆိုးကိ ဳးမ ားကို လံုးဝ ဂ႐ုမျပဳခ့ေပ။ ဆုႏၵျပသူမ ားုႏွင့္
ရပ္ကြကေ
္ န ျပည္သမ
ူ ားသည္ လက္နက္ႀကီး ဗံုးဆံမ ားမွ အစမ ားေၾကာင့္ ထိခက
ို ဒ
္ ဏ္ရာ
ရရွခ
ိ ့ၾကကာ အခ ိဳ႕မွာ ေသေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရခ့ၾကသည္။ အျဖစ္အပ က္
တစ္ခုတင
ြ ္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖ႕ဝင္
ြ
မ ားသည္ ဆံေတာ္သြင္ လမ္းမထက္၌ ေမာ္ေတာ္ဆိုငက
္ ယ္ျဖင့္
တင္ေဆာင္လာေသာ ဒဏ္ရာ ရရွိၿပီးသား ဆုႏၵျပသူ တစ္ဦးအား ပစ္သတ္ခသ
့ ည္ဟု ဆိသ
ု ည္။
၃၅။

လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ မဂဒိလမ္းုႏွင့္ ဆံေတာ္သြင္ လမ္းေပၚရွိ ဆုႏၵျပသူမ ား၏

အကာအရံမ ားအား

ေဖာက္ထက
ြ ္လာေနစဥ္တြင္

ရပ္ကက
ြ ္လမ္းၾကားမ ား

အတြင္း

ထြကေ
္ ျပးေနေသာ ဆုႏၵျပသူမ ားေနာက္ လိုကခ
္ ့ကာ လူေနအိမမ
္ ားုႏွင့္ ျခံဝင္းမ ား အတြင္း
လိုကလ
္ ံရာွ ေဖြခ့သည္။ ဆုႏၵျပပြတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွသ
ိ လို လက္နက္ကင
ို ္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိသည့္
လူတစ္ဦးကိုလည္း

ျခံဝင္းတစ္ခု

အတြင္း၌

အေၾကာင္းမ့

ပစ္သတ္သြားခသ
့ ည္။

သတင္းရင္းျမစ္မ ား အရ ထိအ
ု သတ္ခံရသူ၏ အဝတ္အစားသည္ ဆုႏၵျပ ေက ာင္းသားမ ား၏
အဝတ္အစားုႏွင့္

ဆင္တူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု

ဆိုၾကသည္။

လံုျခံဳေရး

တပ္ဖ႕ြ ဝင္မ ားသည္

ထိုသူအား သတိေပးျခင္း မရွသ
ိ လို ဖမ္းဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းပင္ မရွဘ
ိ ပစ္သတ္ခ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
စစ္သားမ ားသည္

ထိုသအ
ူ ား

ပစ္သတ္ၿပီးေနာက္

အိမ္အတြင္းရွိ

လူမ ားအား

အိမ္အျပင္ထက
ြ ္လာလွ င္ ပစ္သတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခသ
့ ည္။ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္
ေသဆံုးသူမ ားုႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူမ ားအား (ေဇယ မုနဘ
ိ ရ
ု ားဟု သိၾကေသာ) ရွင္ေစာပု ဘုရားဝင္း
အတြင္း

စုပုထ
ံ ားခ့ၾကသည္ဟု

ဆိုၾကသည္။

သံဃာေတာ္မ ားုႏွင့္

ေဒသခံ

က န္းမာေရး

အဖြ႕ဝင္မ ားက စစ္တပ္အာဏာပိုငမ
္ ားထံ ခ ဥ္းကပ္၍ ဒဏ္ရာရသူမ ားအား ေဆးကုသခြင့ေ
္ ပးဖို႔
ခြင့ေ
္ တာင္းခ့ေသာ္လည္း ဘုရားေစတီဝင္းသိ႔ု ဝင္ခြင့မ
္ ရခ့ၾကေပ။
၃၆။

လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔၌ ပခူးၿမိဳ႕အတြင္း အနည္းဆံုး လူ ၈၂

ဦးအား သတ္ျဖတ္ခ့ေၾကာင္း ဆိၾု ကသည္။ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ အကာအရံမ ားအား
ဖ က္ဆးီ ျခင္းုႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က င္ေရး တက္ႂကြလႈပရ
္ ွားသူမ ားုႏွင့္ ဆုႏၵျပသူမ ားဟု
ယူဆရသူမ ားအား လိက
ု ္လဖ
ံ မ္းဆီးျခင္းမ ား ေဆာင္ရြကရ
္ ာတြင္ အရပ္သား ထိခက
ို ္မည္ကို
မငွ႔သည့္

နည္းလမ္းအားျဖင့္

ေဆာင္ရက
ြ ္ခသ
့ ည္

ျဖစ္ရာ

အမွနတ
္ ကယ္

ေသဆံုးသည့္

အေရအတြက္မာွ လြနစ
္ ြာ ျမင့္မားုႏိုင္ပါသည္။
၃၇။
ရွိျခင္း၊

အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ စံခ န
ိ ္စုႏ
ံ ႈန္းအရ ဥပေဒ စိးု မိးု ေရး အဖြ႕ဝင္မ ားသည္ တရားေဘာင္ဝင္မႈ
အမႈဖင
ြ ့အ
္ ေရးယူျခင္း၊

လိုအပ္ခ က္အရ

လုပေ
္ ဆာင္ရျခင္း၊

အခ ိဳးက မႈ

ရွိျခင္း၊

ခြျခားဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္းုႏွင့္ တာဝန္ခမ
ံ ႈ ရွိျခင္း အစရွသ
ိ ည့္ အေျခခံမမ
ူ ားအား မျဖစ္မေန
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ေလးစားလိုကန
္ ာရပါမည္။6 ေသေစေလာက္ေသာ အင္အားကို ရည္ရယ
ြ ္ခ က္ရရ
ွိ ွိ အသံုးခ မႈသည္
လူ႔အသက္ကို ကယ္တင္ရန္ ေရွာင္လႊ၍ မရသည့္ အေျခအေန၌သာ တရားေဘာင္ဝင္ၿပီး7
ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပစုေဝးေနမႈအား လက္နက္မ ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ုႏွိမ္နင္းျခင္းသည္ တရားဥပေဒုႏွင့္
ညီၫႊတ္ျခင္း မရွိေပ။ လံုျခံဳေရး တပ္ဖ႕ြ ဝင္မ ားသည္ ပခူး၌ လမ္းအကာအရံမ ားအား ဖယ္ရွားၿပီး
ဆုႏၵျပပြမ ား ဆက္မလုပ္ုႏိုငရ
္ န္ ၿဖိဳခြင္းဖိ႔ု ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အသံုးခ သည့္ နည္းလမ္းမ ားမွာ
အင္အားမမွ အခ ိဳးက မႈ မရွသ
ိ လို လူေနထူထပ္ေသာ ေနရာမ ား၌ ေသေၾကဒဏ္ရာရုႏိုင္ေခ
အလြန္ျမင့္မားေစခပ
့ ါသည္။

လံုျခံဳေရး

တပ္ဖ႕ဝင္
ြ မ ားသည္

လက္နက္မ့

ဆုႏၵျပသူမ ားအား

လိုကလ
္ ံဖမ္းဆီးရာတြင္လည္း ဒဏ္ရာရုႏိုင္ေခ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးုႏိုင္ေခ ရွမ
ိ ႈအား ေရွာင္ရာွ းရန္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေလွ ာ့ခ ရန္ လိုအပ္ေသာ သတိျပဳရမည့္ ေျခလွမး္ အဆင့္မ ားကို လိုကန
္ ာျခင္း မရွိဘ
လက္နက္မ ား

အသံုးျပဳ

ပစ္ခတ္ခပ
့ ါသည္။

လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္

လံုျခံဳေရး

တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ လူအမ ားထိခက
ို ္မည္ကို ဂ႐ုမျပဳဘ ရည္ရြယခ
္ က္ရရ
ွိ ွိ ခ ိန္ရယ
ြ ္ပစ္ခတ္ခ့ၿပီး
ရလဒ္အားျဖင့္

အာဏာသိမ္းသည့္ေဖဖဝါရီလ

၁

ရက္ေန႔

တပ္မေတာ္

ေနာက္ပင
ို ္း

တစ္ရက္အတြငး္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေသဆံုးမႈ အေရအတြက္ အျမင့္ဆုးံ ျဖစ္ခ့ပါသည္။
၃၈။

မိသားစုဝင္မ ားုႏွင့္ ေဆြမ ိဳးမ ားက ၎တိ႔ု ခ စ္ျမတ္ုႏိုးရေသာ အိမ္သား၏ ႐ုပအ
္ ေလာင္းကို

လိုလားေတာင္းခံလာလွ င္

လံုျခံဳေရး

တပ္ဖ႕ဝင္
ြ မ ားက

၎တို႔အား

ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိမ
ု ႈ

ရွိသည္ဟု ဆိပ
ု ါသည္။ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္ မိသားစုမွ ႐ုပ္အေလာင္းကို ျပန္လိုခ င္လွ င္
ေသမႈေသခင္းုႏွင့္

ပတ္သက္၍

လံုျခံဳေရး

တပ္ဖြ႕ဝင္မ ား

တာဝန္ခံဖ႔ို

မလိုဘ

ေက ေအးခြင္လ
့ ႊတ္ေၾကာင္း စာရြကေ
္ ပၚတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတထ
္ ိုးဖိ႔ု ေတာင္းဆိပ
ု ါသည္။
စည္ပင္သာယာ ဥပေဒအရဟု ဆိုကာ စစ္တပ္အရာရွိမ ားသည္ “ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရး သူရေကာင္းမ ား”
အျဖစ္ သတ္မတ
ွ ္ကာ က ဆံုးသူမ ားအား အစုအေဝးျဖင့္ အသုဘခ ျခင္းကို တားျမစ္ၿပီး ထိုသ႔ို
အသုဘခ သည့္

မိသားစုဝင္မ ားအား

႐ုပအ
္ ေလာင္းကို

မီးရိႈ႕သျဂႋဳလ္ရန္ုႏွင့္

သီးျခားခြ၍

ေျမခ ျမဳပ္ုႏွံရန္ ၫႊန္ၾကာခသ
့ ည္။ ထိုၫႊန္ၾကားခ က္အား ကြယ္လန
ြ ္သ၏
ူ
မိသားစုဝင္မ ားက
မလိက
ု ္နာလွ င္ စစ္တပ္ အာဏာပိင
ု ္မ ား၏ ၫႊန္ၾကားခ က္ အရ စစ္သားမ ား ထရပ္ကား
အျပည့္ျဖင့္ သုႆာန္သ႔ို ေရာက္လာကာ ျမဳပ္ုႏွံထားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ ားအား ျပန္လည္
တူးေဖာ္ကာ အျခား ေနရာတြင္ ျပန္လည္ေျမျမဳပ္ျခင္းမ ား ျပဳသည္ဟု ဆိုၾကသည္။
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၅။

လက္နက္ကင
ို ္ ခုခေ
ံ တာ္လွနျ္ ခင္းုႏွင့္ လက္နက္ကင
ို ္ ပဋိပကၡ

၃၉။

တပ္မေတာ္သည္

ၿငိမ္းခ မ္းစြာ

ဆုႏၵျပေနသူမ ား

အေပၚ

ေသေစေလာက္ေသာ

အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းမႈ ဆက္လက္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည့္ အခ ိနမ
္ ွာပင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ
ဒဏ္ခေ
ံ နရေသာ

ေနရာမ ား၌

အရပ္သားမ ားုႏွင့္

အရပ္ဖက္

အေဆာက္အအံုမ ားအေပၚ

တပ္မေတာ္က တိုက႐
္ က
ို ္ ဦးတည္ တိက
ု ္ခက
ို ္မမ
ႈ ား စဥ္ဆက္မျပတ္ က းလြနေ
္ နခ့သည္။
ျမန္မာုႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပင
ို ္းတြင္ ေလေၾကာင္းတိက
ု ခ
္ ိုကမ
္ မ
ႈ ား ရွေ
ိ နၿပီး ထိုသ႔ို ေလေၾကာင္းမွ
ပစ္ခတ္ရာတြင္ အရပ္ဖက္၊ စစ္ဖက္ ပစ္မတ
ွ ္ ခြျခားျခင္း မရွဘ
ိ ပစ္ခတ္ တိက
ု ခ
္ က
ို ္ခက
့ ာ ၎သည္
အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ လူသားခ င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒ၏ အေျခခံမမ
ူ ားအား ခ ိဳးေဖာက္ရာ
ေရာက္ပါသည္။ လြန္ခေ
့ သာ ဆယ္စုုႏွစ္မ ားစြာက နယ္စပ္ေဒသရွိ တိင
ု ္းရင္းသား လူနည္းစုမ ား
အေပၚ ဦးတည္တိုကခ
္ ိုကသ
္ ည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ဆင္ေရးမ ားတြငလ
္ ည္း အလားတူ ပံုစံမ ားျဖင့္
ပစ္ခတ္တိုကခ
္ က
ို ္မမ
ႈ ား ရွိခပ
့ ါသည္။ အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ လူသားခ င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒ
အရ

လက္နက္ကင
ို ္

ပဋိပကၡုႏွင့္

ဆက္ုႏြယ္ေသာ

အဖြ႕အစည္းတိင
ု ္းသည္

အရပ္သားုႏွင့္

အရပ္ဖက္ အေဆာက္အအံုမ ားအား ေဘးမေ
့ ပးရန္ုႏွင့္ အရပ္သား အသက္ဆုးံ ရံႈးမႈုႏွင့္ အရပ္ဖက္
အေဆာက္အအံုမ ား ထိခက
ို ္ပ က္စီးမႈအား ေရွာင္ရွားရန္ုႏွင့္ ေလ ာ့က ေစရန္ ျပင္ဆင္မႈမ ား
အားလံုး

ေဆာင္ရက
ြ ္ရပါမည္။

ေလေၾကာင္းမွ

ပစ္ခတ္တက
ို ္ခက
ို ္မမ
ႈ ားေၾကာင့္

ျမင့္မားလာခ့သလို
၎တိ႔၏
ု

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္

ေထာင္ေပါင္းမ ားစြာေသာ

အစာေရစာ

ရရွမ
ိ ႈ၊

ျမန္မာုႏိုင္ငံ

လက္နက္ကင
ို ္
ျပည္သူမ ား

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း၊

အေရွ႕ေတာင္ပင
ို ္းတြင္

ပဋိပကၡမ ား

ေနရပ္စန
ြ ႔ခ
္ ြာ
က န္းမာေရး

သိသသ
ိ ာသာ

ထြက္ေျပးခ့ရကာ
ေစာင့္ေရွာက္မုႏ
ႈ ွင့္

ပညာသင္ၾကားခြင့၊္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးုႏွင့္ ယဥ္ေက းမႈ ဆိင
ု ္ရာ အခြင့အ
္ ေရးမ ား ရရွေ
ိ ရးတိ႔တ
ု ြင္
ဆိုးဝါးစြာ

သက္ေရာက္မရ
ႈ ွိခပ
့ ါသည္။

ဆယ္စုႏ
ု ွစ္

၂

ခုေက ာ္ၾကာေအာင္

ျဖစ္ပြားခ့ေသာ

ေလေၾကာင္းတိက
ု ္ခက
ို ္မ ိဳးသည္ ကရင္ျပည္နယ္၌ မတ္လ ၂၇ ရက္၊ တပ္မေတာ္ေန႔တင
ြ ္ ပစ္ခတ္မႈ
ရွိခက
့ ာ ထိုေန႔သည္ ုႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ ျပည္နယ္ုႏွင့္ တိုင္းမ ား၌ ဆုႏၵျပသူ ေသဆံုးမႈ အေရအတြက္
အျမင့္ဆံုး

ရွခ
ိ ့ေသာ

အခ က္အလက္မ ားသည္
အေျခအေနအား

ပိုမို

ေန႔လည္း

ျဖစ္ပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္
စံုစမ္းေလ့လာဖိ႔ု

ထိအ
ု ျဖစ္အပ က္မ ားုႏွင့္

အတြင္း
ျမန္မာုႏိုင္ငံ

ဆက္စပ္ေသာ

ကရင္တင
ို ္းရင္းသား
ဆိုငရ
္ ာ

လူမ ိဳးစု၏

သီးျခားလြတလ
္ ပ္ေသာ

အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ အခ က္အလက္ ရွာေဖြေရး လုပင
္ န္းအဖြ႕ (IIMM) ၏ အၾကံျပဳခ က္ အေပၚ
ပံ့ပိုးေပးုႏိုင္ပါသည္။8

က။

ျမန္မာုႏိုငင
္ ံ အေရွ႕ေတာင္ပင
ို း္ ရွိ ေလေၾကာင္းတိက
ု ခ
္ က
ို မ
္ မ
ႈ ား
၄၀။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ကရင္ အမ ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) ၏

လက္နက္ကိုင္ တပ္ျဖစ္ေသာ ကရင္ အမ ိဳးသား လြတေ
္ ျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) တပ္မ ၅
က တပ္မေတာ္၏ သီးမူထာ စခန္းအား တိက
ု ခ
္ ိုကသ
္ ိမ္းပိ္ုက္ခရ
ံ ၿပီးေနာက္တင
ြ ္ တပ္မေတာ္သည္
ေလတပ္အင္အား အသံုးခ မႈမ ား ရွိလာသည္။ (ကရင္ျပည္နယ္)၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒပူုႏို ေဒသအား
ပစ္မွတထ
္ ား တိုကခ
္ ိုကခ
္ ့ကာ ပထမ အႀကိမ္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခက
ို ္မမ
ႈ ားအား မတ္လ၊ ၂၇
ရက္ေန႔၊ ည ၇ နာရီဝန္းက င္တင
ြ ္ စတင္ခ့ၿပီး နာရီေပါင္းမ ားစြာ ၾကာေအာင္ ေလေၾကာင္းမွ
ပစ္ခတ္ခ့ကာ ေနာက္တစ္ေန႔တင
ြ လ
္ ည္း ထိေ
ု နရာ၌ ေလေၾကာင္းမွ တိုကခ
္ ိုကမ
္ ႈ ႀကိမဖ
္ န္မ ားစြာ
ရွိခသ
့ ည္။ ေလေၾကာင္းတိက
ု ္ခက
ို ္မႈ ၂ ႀကိမတ
္ ြင္ (KNU/ KNLA) ေဒသုႏၲရ ဌာနခ ဳပ္ စခန္း
အေဆာက္အအံုမ ားအား ထိခိုကေ
္ စခ့ေသာ္လည္း အျခား ေလေၾကာင္း တိုက္ခက
ို ္မမ
ႈ ားသည္

8

ျမန္မာုႏိုင္ငံ ဆိင
ု ္ရာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ အခ က္အလက္ ရွာေဖြေရး
လုပင
္ န္းအဖြ႕ (IIMM) ၏ အေသးစိတ္ ေတြ႕ရွိခ က္, A/HRC/42/CRP.5, အပုိဒ္ ၂၁ - ၂၂။
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ဌာနခ ဳပ္ စခန္း အနီးတြင္ မရွသ
ိ ည့္ ေနအိမမ
္ ား အပါအဝင္ အရပ္ဖက္ အေဆာက္အအံုမ ားစြာကို
ထိခက
ို ္ပ က္စီးေစခပ
့ ါသည္။ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ေရွာင္တိမ္းခ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔၌ အိမ္ျပန္
ထမင္းခ က္စားေသာ အရပ္သား တစ္ဦး အပါအဝင္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔၊ ေဒပူုႏို ေဒသတြင္
ေလေၾကာင္းမွ တိုကခ
္ ိုကမ
္ ႈမ ားေၾကာင့္ အရပ္သား ၄ ဦး ေသဆံုးခ့ပါသည္။ အနည္းဆံုး လူ ၁၁
ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရခသ
့ ည္။ ေဒပူုႏိုသည္ ထိုေဒသ၌ စာသင္ေက ာင္း ရွိသည့္ ေနရာျဖစ္ကာ
ပတ္ဝန္းက င္

ေဒသမွ

ေက ာင္းသားမ ားက

ထိုရာြ ၌

လာေနကာ

ပညာသင္ၾကားရသည့္

ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုေက ာင္းသားမ ား အားလံုးသည္ ေလေၾကာင္း တိုကခ
္ ိုကမ
္ ႈေၾကာင္း
ထြကေ
္ ျပးတိမ္းေရွာင္သာြ းၾကသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ေဒပူုႏို ရြာရွိ အထက္တန္း ေက ာင္း အမွတ္ (၁)
မွာလည္း ေလေၾကာင္း တိုကခ
္ ိုကမ
္ ႈေၾကာင့္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ပ က္ဆးီ ခသ
့ ည္။ ၎သည္ ၂၀၁၇
ခုုႏွစ္တင
ြ ္ အသစ္ေဆာက္ထားေသာ စာသင္ေက ာင္း ျဖစ္ကာ (KNU/ KNLA) စခန္းမွ မိနစ္ ၃၀
ခန္႔

လမ္းေလွ ာက္သာြ းရသည့္

ေျပာၾကားခ က္

အရ

အကြာအေဝးတြင္

ရွိသည္။

ထိုအေဆာက္အအံုသည္

အင္တာဗ း

“စာသင္ေက ာင္း

ေျဖၾကားသူ၏
ျဖစ္တယ္ဆိုတာ

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ုႏိုင္ၿပီး သူတ႔ို အေနန႔ အဒီေနရာမွာ စာသင္ေက ာင္း ရွတ
ိ ယ္ဆတ
ို ာ
သိကသ
ို ိရမယ္”ဟု ဆိုခသ
့ ည္။ (စာသင္ေက ာင္း ထိခက
ို ္မႈ ဆိုငရ
္ ာ ၿဂိဳလ္တု ဓာတ္ပုအ
ံ ား
ေအာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)
၄၁။

မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေပၚကာဒါ၊ ေလးသာခိုုႏွင့္ ဟိုေက ေက းရြာမ ား၊ မတ္လ ၂၉

ရက္ေန႔တင
ြ ္ ထိထ
ု ီးပါခိုႏ
ု ွင့္ လာထိုးပိုး ေက းရြာမ ား၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တင
ြ ္ မယ္ေကာ္ေလာုႏွင့္
ေခါပိုးၾကည္ ေက းရြာမ ား အပါအဝင္ အျခားေနရာမ ားအား ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေလေၾကာင္း
တိုကခ
္ ိုကမ
္ ႈမ ား ရွိခပ
့ ါသည္။ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ (ပခူးတိုင္း) ေညာင္ေလးပင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ
ေရႊတြင္းတစ္ခက
ု ို ပစ္မွတထ
္ ား၍ ေလေၾကာင္းမွ တိက
ု ခ
္ က
ို ္ခပ
့ ါသည္။ ထိုတက
ို ္ခက
ို ္မေ
ႈ ၾကာင့္
အနည္းဆံုး အရပ္သား ၁၂ ဦး ေသဆံုးခ့ကာ ကေလးငယ္ အပါအဝင္ ၁၇ ဦး ဒဏ္ရာရခၿ့ ပီး
လာထိပ
ု ိုး ေက းရြာရွိ ေဒၚခိထ
ု
အမွတ္ ၃ အထက္တန္းေက ာင္းလည္း ပ က္စီးခသ
့ ည္။ ထိုသို႔
ေလေၾကာင္းမွ

တိုကခ
္ က
ို ္မမ
ႈ ားသည္

ထိုေက းရြာမ ားအတြင္းရွိ

စပါးက ီမ ားုႏွင့္

စိုကပ
္ ိဳးေမြးျမ ေရးသံုး ကိရိယာမ ား အပါအဝင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ ားကိုလည္း
ပ က္စီးထိခိုကမ
္ ႈ ရွိခသ
့ ည္။
၄၂။

ထိုသ႔ို ေလေၾကာင္းတိက
ု ္ခက
ို ္မမ
ႈ ားအား ညအခ ိနတ
္ ြငလ
္ ည္း ျပဳလုပရ
္ ာ ရြာသားမ ားမွာ

ခက္ခက္ခခ ထြကေ
္ ျပးခရ
့ သည္။ အင္တာဗ း ေျဖၾကားမႈ တစ္ခုတင
ြ ္ သူုႏွင့္ ကေလးငယ္မ ား
ပါဝင္ေသာ မိသားစုတ႔သ
ို ည္ ေဒပူုႏို ရြာမွ ထြက္ေျပးခ့ရၿပီးေနာက္ ၂ ရက္တိုငတ
္ ိုင္ ေတာထတြင္
အကာအရံ

မရွဘ
ိ

ခိလ
ု ခ
ံႈ ့ရေၾကာင္း

ေျပာျပသည္။

ရြာသားမ ားသည္

အလ င္စလို

ထြကေ
္ ျပးတိမ္းေရွာင္ခရ
့ ၿပီး ၎တိ႔ုႏ
ု ွင့္ အတူ ရိကၡာပစၥည္းမ ား ယူေဆာင္ုႏိုင္ျခင္း မရွခ
ိ ့ေပ။
အခ ိဳ႕ရြာသားမ ားသည္ ရက္ေပါင္းမ ားစြာ အစားမစားဘ ေနခ့ရသလို အခ ိဳ႕မွာ ပတ္ဝန္းက င္ ရြာမွ
ဆန္အနည္းငယ္ကို ဝယ္ယူခ က္စားခ့ရသည္။ ဒဏ္ရာရရွိေနေသာ ရြာသားမ ားမွာ ေဆးကုသမႈ
ရရွရ
ိ န္

ခက္ခၾကသည္။

မိသားစုမ ား

တိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး

စာသင္ေက ာင္းမ ားလည္း

ပ က္စီးသြားေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ ားသည္ ပညာသင္ခြင့္ ဆံုးရံႈးေနသည္ဟု အင္တာဗ း
ေျဖၾကားသူက ေျပာခသ
့ ည္။ အစီရင္ခံစာမ ား အရ ဒုကၡသည္ စခန္းအား ေလေၾကာင္းျဖင့္
ဗံုးႀကတိုက္ခက
ို မ
္ ည္ ဟူေသာ ထင္ေၾကးေပး ေျပာဆိသ
ု မ
ံ ားေၾကာင့္ အိသူထ ဒုကၡသည္ စခန္းမွ
ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာ တိမ္းေရွာင္ရသူ (IDPs) ၃,၀၀၀ ခန္႔ုႏွင့္ အနီးအနား ရြာမွ ရြာသူရာြ သားမ ားသည္
ထိုင္းုႏိုင္ငံတင
ြ ္

သြားေရာက္

ခိုလံႈရန္

နယ္စပ္သ႔ို

ထြက္ခြာသြားၾကေသာ္လည္း

နယ္စပ္

ျဖတ္ေက ာ္ခြင့္ မရသျဖင့္ ျမန္မာုႏိ္ုင္ငံသ႔ို ျပန္လာခ့ရသည္။
၄၃။

ေနာက္ပင
ို ္းလမ ားတြင္ ေလေၾကာင္းတိက
ု ္ခက
ို ္မမ
ႈ ား ပိုမို ရွိလာခ့သည္။ ဧၿပီလတြင္

တပ္မေတာ္ စစ္စခန္းမွ (IDPs) မ ား အတြက္ စားနပ္ရက
ိ ၡာ၊ အေထာက္အပံ့ သယ္ယလ
ူ ာေသာ
ေလွမ ားအား ပစ္ခတ္သည္ဟု ဆိသ
ု ည္။ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ (KNLA) သည္ စစ္တပ္
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စခန္းအား သိမ္းဆည္းရမိခသ
့ ည္။ စခန္း သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ရက္မ ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္
ေလေၾကာင္းမွ တိုကခ
္ ိုကမ
္ ႈမ ားအား ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနရာအေတာ္မ ားမ ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခရ
့ ာ
(KNU/KNLA) အေဆာက္အအံုမ ား မရွိသည့္ ေနရာမ ားုႏွင့္ (KNU) ဌာနခ ဳပ္မွ နာရီမ ားစြာ
ေလွ ာက္ေလာက္ေအာင္ ကြာေဝးသည့္ ေနရာမွ ေက းရြာမ ားပါ ပစ္ခတ္တက
ို ္ခက
ို ္ျခင္း ခံရသည္။
ထိုသ႔ို

တိုကခ
္ က
ို ္မမ
ႈ ားေၾကာင့္

ေနရပ္စန
ြ ႔ခ
္ ြာ

တိမ္းေရွာင္ရသူမ ား

ပိမ
ု ို

မ ားျပားလာသည္။

အရပ္သားမ ားသည္ ပုန္းေအာင္းေနၾကၿပီး ျဖစ္ရာ တိုကခ
္ က
ို ္မမ
ႈ ားေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရမႈ မရွိေပ။
တပ္မေတာ္

ေလယာဥ္မ ားသည္

ထိေ
ု နရာ၌

ဆက္လက္

ပဝ
ံ ေနခ့ၿပီး

(IDP)

မ ားအား

အေၾကာက္တရား စိုးမိုးခက
့ ာ ေလေၾကာင္းပစ္ခတ္မႈမ ား ျပန္လည္ လုပေ
္ ဆာင္လာမည္ကို
ေၾကာက္ရ႕ြံ ေသာေၾကာင့္ ၎တိ႔သ
ု ည္ ေနရပ္ရြာ

မျပန္ရၾကေပ။ ထိသ
ု တ
႔ို ိုက္ခက
ို ္မမ
ႈ ား၏

သက္ေရာက္မႈ အျဖစ္ ဆယ္စုႏ
ု ွစ္ တစ္ခန
ု ီးပါးၾကာေအာင္ ၿငိ္မ္းခ မ္းစြာ ေနခရ
့ ေသာ အရပ္သား
လူထု အၾကားတြင္ လူမ-ႈ စိတပ
္ ိုင္းဆိုငရ
္ ာ ထိခိုကမ
္ ႈမ ား သိသိသာသာ ရွိခပ
့ ါသည္။
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ခ။

တိင
ု ၾ္ ကားသည့္ အျဖစ္အပ က္မ ား ပထဝီအေနအထားအရ ျပန္႔ုႏွံ႔မႈ
၄၄။

အာဏာမသိမ္းမီ ယခင္ကတည္းက ျမန္မာုႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္

သတ္ျဖတ္မမ
ႈ ားသည္

နယ္စပ္ေဒသ

တေလွ ာက္တင
ြ ္

အဓိက

ျဖစ္ပာြ းေနခ့သည္။

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပင
ို ္း ျမန္မာုႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ုႏွင့္ တိင
ု ္းေဒသႀကီးမ ား၌ တပ္မေတာ္ုႏွင့္
တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္

အဖြ႕အစည္းမ ား

အၾကား

လက္နက္ကင
ို ္

ပဋိပကၡမ ား

ျဖစ္ပြားလာသလို တပ္မေတာ္ုႏွင့္ အသစ္ဖ႕စည္
ြ
းလိုကသ
္ ည့္ ခုခေ
ံ တာ္လန
ွ ္ေရး တပ္ဖ႕မ
ြ ား အၾကား
ထိပတ
္ ိုကေ
္ တြ႕မႈမ ားလည္း တိးု ပြားလာသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေျမပံုသည္ ဇူလိုငလ
္ ၁၅ ရက္ေန႔
အထိ တပ္မေတာ္ုႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕အစည္းမ ား အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ ား (အနီေရာင္ျဖင့္ ျပ) ုႏွင့္ အသစ္ဖြ႕စည္းထားေသာ ခုခေ
ံ တာ္လွနေ
္ ရး
အဖြ႕မ ားုႏွင့္ တပ္မေတာ္ အၾကား ထိေတြ႕မႈမ ား (အျပာေရာင္ျဖင့္ ျပ) အား ေတြ႕ုႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာုႏိုင္ငံ ေျမပံု - တပ္မေတာ္ုႏွင့္
တိင
ု း္ ရင္းသား လက္နက္ကင
ုိ ္
အဖြ႕အစည္းမ ားၾကား လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡမ ား ုႏွင့္
အသစ္ဖြ႕စည္းထားေသာ
လက္နက္ကိုင္ ခုခံေတာ္လွန္ေရး
အဖြ႕မ ားုႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား
ထိေတြ႕မႈမ ား
The Armed Conflict Location &
Event Data Project မွ ေဒတာ
ရင္းျမစ္ ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္
စာမ က္ုႏွာ acleddata.com တြင္
ၾကည့္ပါ။
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VI.

နိဂုးံ
၄၅။

ဤစာတမ္းတြင္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသကသ
့ ႔ပ
ို င္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဝင္မ ားသည္

စစ္တပ္ အုပခ
္ ဳပ္ေရးအား ဆန္႔က င္ေသာ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ ားအား ပစ္မတ
ွ ထ
္ ား၍
ေသေစေလာက္ေသာ
တစ္ခ န
ိ ္တည္းမွာပင္

အင္အားသံုး

ၿဖိဳခြင္းမႈမ ားအား

တိုင္းရင္းသား လူမ ိဳးစုမ ား

ပိုတိုး

လုပေ
္ ဆာင္ေနပါသည္။

အေပၚ ကာလၾကာရွည္

ဖိုႏွိပ္ေနခေ
့ သာ

ေနရာမ ား၌ လက္နက္ကိုငတ
္ က
ို ပ
္ ြမ ား အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာသလို
တပ္မေတာ္သည္

စစ္တပ္

ခုခေ
ံ တာ္လန
ွ ္မမ
ႈ ားအား

အုပ္ခ ဳပ္ေရးအား

တံု႔ျပန္တိုကခ
္ ိုက္ျခင္းုႏွင့္

ဆန္႔က င္ေသာ

လက္နက္ကင
ို ္

အတိုက္အခံမ ားအား

ဖိုႏွိပ္ုႏွိမ္နင္းရန္

ႀကိဳးပမ္းမႈမ ားေၾကာင့္ ျမန္မာုႏိုငင
္ ံ၏ ေနရာအုႏွံ႔အျပား၌ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈ ပံုစံသစ္မ ား ပိုမို
ျဖစ္ပြားလာသည္။

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တင
ြ ္

အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

စာနာေထာက္ထားမႈ

ဥပေဒ

အသက္ရွငသ
္ န္ခြင့၊္

လြတလ
္ ပ္ခြင့ုႏ
္ ွင့္

တပ္မေတာ္သည္

ဥပေဒုႏွင့္

လိက
ု ္နာထိန္းသိမ္းရန္ုႏွင့္

ျမန္မာုႏိုင္ငံတဝွမ္း

အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ
အထူးသျဖင့္

လံုျခံဳမႈရွိခြင့တ
္ ႔အ
ို ား

လူသားခ င္း

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏

ကာကြယေ
္ စာင့္ေရွာက္ရန္

လြနလ
္ ြနက
္ းက း ဥပကၡာျပဳသည့္ အမူအက င့္မ ားအား ျပသေနဆ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ
ေတြ႕ျမင္ုႏိုင္ပါသည္။

29

